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عن الكاتَبين

الدكتورة نوري غراهام: حا�صلة على بكالوريو�ض 

تخرجت  والجراحة،  الطب  في  بكالوريو�ض  الطب،  في 

على  وحا�صلة  النف�صيين  لالأطباء  الملكية  الكلية  من 

النف�صي الأمرا�ض  الطب  ا�صت�صاري  الفخرية، وهي  الدرجة 

ال�صيخوخة بم�صت�صفى Royal Free حيث كانت م�صوؤولة لعدد 

من ال�صنوات  عن الخدمة متعددة التخ�ص�صات الموجهة 

نحو المجتمع، وهي موؤ�ص�صة خا�صة بدعم كبار ال�صن الذين يعانون من مر�ض 

عقلي. فقد كانت رئي�صة مجل�ض اإدارة موؤ�ص�صة األزهايمر البريطانية  في الفترة 

لداء  الدولية  المنظمة  اإدارة  مجل�ض  رئي�صة  اأي�صًا  وكانت  و1994،   1987 بين 

األزهايمر، وهي تعتبر المنظمة االأم  لغيرها من المنظمات الداعمة لمر�صى 

اإلى عام   1996 بين عام  الفترة  العالم، وكان ذلك في  األزهايمر على م�صتوى 

2002 . وهي االآن نائبة رئي�ض جمعية األزهايمر، ونائبة رئي�ض المنظمة الدولية 

الفخرية على  الدكتوراه  بمنحها  تم مكافاأتها   1996 األزهايمر. وفي عام  لداء 

اأعمالها الخدمية من الجامعة المفتوحة.

بكالوريو�ض  على  حا�صل  وارنر:  جيم�س  الدكتور 

في  بكالوريو�ض  الجراحة،  في  بكالوريو�ض  العلوم،  في 

هو  النف�صيين.  لالأطباء  الملكية  الكلية  في  وع�صو  الطب، 

بم�صت�صفى  ال�صيخوخة  الأمرا�ض  النف�صي  الطب  ا�صت�صاري 

في  الفخري  والقارئ  لندن  في  الموجودة  ت�صارلز  �صانت 

الطب النف�صي لكلية اإمبريال  بلندن.  وهو يعمل في فريق 

يعانون  الذين  ال�صن  لكبار  العالج  وتوفير  المجتمعية  المنظمات  تقييم  لدعم 

من االأمرا�ض العقلية والخرف. وتت�صمن اهتمامات د. وارنر التدري�ض والبحث 

العلمي. فقد كتب اأكثر من خم�صين ورقة عمل علمية، وله العديد من الموؤلفات. 

للطب  الدولية  للجمعية  التابع  ال�صن  لكبار  النف�صي  الطب  ق�صم  في  ع�صو  وهو 

النف�صي واأحد اأمناء الجمعية الخيرية لدعم م�صابي الخرف بالمملكة المتحدة. 



Click here

خبرات المريض
ت�شاَرك المعرفة والخبرة ب�شاأن ال�شحة المعتّلة

يتمتع كثير من االأ�صخا�ض الذين عانوا من م�صكلة �صحية معّينة 

بحكمة اأكبر نتيجة ذلك.

 ،)www.familydoctor.co.uk( االإلكتروني ونحن نجعل من موقعنا 

اأو  ما  المزيد عن مر�ض  يرغبون في معرفة  لمن  يمكن  م�صدرًا 

حالة ما، اللجوء اإليه لال�صتفادة من خبرات من يعانون من هذه 

الم�صاكل.

بالفائدة  تعود  اأن  يمكن  تجربة �صحّية  عانيت من  قد  كنت  واإن 

في  الم�صاركة  اإلى  ندعوك  نف�صها،  الحالة  من  يعانون  من  على 

الموقع في  المري�ض«  »خبرة  تبويب  على  النقر  عبر   �صفحتنا 

www.familydoctor.co.uk )انظر في االأ�صفل(.

• الهوّية 	 المري�ض« مجهولة  »خبرة  �صفحة  في  معلوماتك  �صتكون 

بالكامل، ولن يكون هناك اأي رابط يدل عليك، كما لن نطلب اأي 

معلومات �صخ�صية عنك.

• لن تكون �صفحة »خبرة المري�ض« منتدى اأو محاًل للنقا�ض، فال 	

بال�صلب  اأو  باالإيجاب  اإن  بتعليقاتهم  يدلوا  الأن  لالآخرين  فر�صة 

على ما كتبت.
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مقدمة

من ي�شتهدف هذا الكتاب؟

• هل تعتقد اأن ذاكرتك ت�صعف؟	

• هل ينتهج والدك/والدتك �صلوكًا غريب االأطوار؟	

• هل هذا هو مر�ض األزهايمر؟	

• هل مر�ض األزهايمر هو نف�صه مر�ض الخرف؟	

فهذا  اإذًا  نف�صك،  ت�صاألها  التي  االأ�صئلة  اأنواع  كانت هذه هي  اإذا 

الكتاب هو لك. فالخرف هو مر�ض ي�صيب الدماغ. و�صوف نقوم اأواًل 

ي�صاعدك  و�صوف  االأعرا�ض.  عر�ض  في  البدء  قبل  الخرف  بتعريف 

هذا الف�صل على تقرير اإذا كان اأحد اأفراد عائلتك اأو اأحد اأ�صدقائك 

يعاني من الخرف اأم ال. 

وبعد ذلك �صوف نناق�ض العالج وكيفية الح�صول على الم�صاعدة، 

التي نحقق  بالكيفية  المتعلقة  الن�صائح  باإ�صداء  القيام  ويعقب ذلك 

اأحد المقربين منك، م�صاب  اأو  اأنك،  اإذا اكت�صفت  اأف�صل حياة  بها 

بالخرف. يلي ذلك مراعاة كيف يمكن للتطورات الم�صتقبلية اأن تغير 

بعر�ض  نقوم  و�صوف  الخرف،  بمر�ض  الم�صابين  االأ�صخا�ض  اآفاق 

بع�ض االأ�صئلة ال�صائعة واإعطاء االإجابات عنها. واأخيرًا �صوف ن�صرح 

الكيفية التي يعمل بها الدماغ. 
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األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف

اأن  يمكنك  لذلك  تقنية،  الف�صل  هذا  اأجزاء  بع�ض  تعتبر 

عن  المغلوطة  والمعلومات  الخرافات  من  الكثير  فثمة  تتجاوزها. 

هذا  من  يعاني  �صخ�ض  اأي  الكتاب  هذا  ي�صتهدف  الخرف.  مر�ض 

المر�ض، اأو يعاني قلقًا من احتمال اإ�صابة اأحد اأفراد عائلته اأو اأحد 

اأ�صدقائه به. وي�صتهدف هذا الكتاب اأي�صًا االأ�صخا�ض الذين يعملون 

اأو يعي�صون مع �صخ�ض م�صاب بهذا المر�ض. وناأمل اأنه مع قراءة هذا 

وكيف  المر�ض  الأ�صباب  اأف�صل  واإدراك  فهم  لديك  �صي�صبح  الكتاب 

يمكن ت�صخي�صه وعالجه.

ما هو الخرف؟

لها   تتعر�ض  حالة  اأي  لو�صف  ي�صتخدم  م�صطلح  هو  الخرف 

مجموعة متنوعة من وظائف الدماغ المختلفة مثل الذاكرة، التفكير، 

االإدراك، اللغة، التخطيط، وال�صخ�صية اإلى التدمير مع مرور الوقت. 

وال يعتبر مر�ض الخرف جزءًا من ال�صيخوخة الطبيعية. فكل �صخ�ض 

ال�صن، ولكن هذا ال يعني  الن�صيان كلما تقدم في  يعاني المزيد من 

اأنه م�صاب بالخرف. ويعتبر النوع االأكثر �صيوعًا للخرف هو مر�ض 

األزهايمر، اإ�صافة اإلى اأنواع اأخرى عديدة.

من الذي ُي�شاب بالخرف؟

يقرب  ما  اأن  اإلى  التقديرات  وت�صير  �صائعًا.  المر�ض  هذا  يعتبر 

المملكة  في  المر�ض  هذا  من  يعانون  �صخ�ض  مليون  اأرباع  ثالث  من 

المتحدة، والرقم مر�صح للزيادة. وكلما تقدم النا�ض في ال�صن، ازداد 

خطر اإ�صابتهم بالمر�ض. وت�صير التقديرات اإلى اأن حوالى واحد من كل 

�صتة اأ�صخا�ض ممن يتجاوز عمرهم الثمانون �صنة يعانون من اأحد اأنواع 

اأ�صاب  فقد  �صخ�ض.  اأي  ي�صيب  اأن  الخرف  لمر�ض  ويمكن  الخرف. 

مارغريت  ويل�صون،  وهارولد  ريغان،  رونالد  مثل  بارزة  �صخ�صيات 

المعروفة  االأخرى  ال�صخ�صيات  من  والكثير  برات�صت  واإيري�ض  تات�صر، 

في جميع مناحي الحياة. وهذا المر�ض هو م�صكلة عالمية، فهو يحدث 

في جميع الفئات العرقية وال�صرائح االجتماعية. وال اأحد بمناأى عنه.
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من المهم التعرف اإلى الوقت الذي يمكن اأن ي�صاب به �صخ�ض 

ما بمر�ض الخرف. ويعتبر الت�صخي�ض ال�صريع والدقيق مهمًا، اإذ ال 

راأي  لهم  يكون  اأن  ويمكن  لحياتهم،  التخطيط  النا�ض  باإمكان  يزال 

على  ت�صاعد  التي  االأمور  من  الت�صخي�ض  اإجراء  ويعتبر  العالج.  في 

التو�صل اإلى ال�صبب الذي يجعل اأداء �صخ�ض ما لي�ض جيدًا كالمعتاد، 

ال�صرورية.  الم�صاعدة  على  االأ�صخا�ض  هوؤالء  مثل  ح�صول  وي�صمن 

ويكون هذا الت�صخي�ض مدعاة لالطمئنان في حال تم اإبالغك بعدم 

اإ�صابتك بمر�ض الخرف. 

حقائق واأرقام حول الخرف

يعتبر مر�ض الخرف من االأمرا�ض ال�صائعة، ويعاني حوالى �صخ�ض 

المتحدة من مر�ض الخرف.  المملكة  90 �صخ�ض في  واحد من كل 

 700٫000 اإ�صابة  اإلى   ،2008 عام  في  التقديرات  اأ�صارت  وقد 

�صخ�ض بالمملكة المتحدة بمر�ض الخرف، واأن هذا الرقم �صيرتفع 

لي�صل اإلى مليون �صخ�ض بحلول عام 2025. ويعتبر مر�ض الخرف 

اأن يحدث  65، ولكنه يمكن  اأعمارهم عن  نادرًا بالن�صبة الذين تقل 

اإلى االأ�صخا�ض لمن هم في الثالثينيات من اأعمارهم. ويعاني حوالى 

65  من  اأعمارهم  تتجاوز  �صخ�ض ممن   20 بين  واحد من  �صخ�ض 

حوالى  اإلى  لي�صل  لالزدياد  مر�صح  الرقم  وهذا  الخرف،  مر�ض 

الثمانين  اأعمارهم  تتجاوز  ممن  اأ�صخا�ض   6 كل  من  واحد  �صخ�ض 

الخطورة  عامل  ب�صبب  �صيوعًا  اأكثر  الخرف  مر�ض  واأ�صبح  �صنة. 

اأ�صبحوا  النا�ض  ال�صن، والأن  الكبير للمر�ض، والذي يتمثل في تقدم 

الم�صابين  االأ�صخا�ض  ثلثي  حوالى  ويعي�ض  اأطول.  حياة  يعي�صون 

اأرباع االأ�صخا�ض  بمر�ض الخرف في منازلهم. ويعي�ض حوالى ثالث 

االأ�صخا�ض  يعي�ض  ما  وغالبًا  الرعاية.  دور  في  بالخرف  الم�صابين 

الحالة  بهذه  �صنوات  لعدة  الخرف  مر�ض  لديهم  يتطور  الذين 

هذا  ت�صخي�ض  بعد  ما  �صخ�ض  يعي�ض  اأن  �صائعًا  يعد  وال  المر�صية. 

المر�ض لمدة تزيد عن �صبع اإلى ع�صر �صنوات، ثم يموت ب�صبب اآخر. 

تقريبًا كل �صخ�ض م�صاب بالخرف تزداد حالته �صوءًا بمرور الوقت، 

مقدمة
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و�صيحتاج الكثير من هوؤالء في النهاية اإلى من يقوم برعايتهم، الأنهم 

ال ي�صتطيعون العي�ض باأمان بمفردهم.

ويعتبـــر احتمـــال الح�صـــول علـــى ت�صخي�ـــض ي�صير اإلـــى االإ�صابة 

بالمر�ـــض مخيفـــًا. ويمكـــن لحـــاالت مر�صيـــة اأخـــرى )مثـــل مر�ض 

باركن�صون( اأن تت�صابه مع مر�ض الخرف.

يمكن ت�صخي�ض مر�ض الخرف فقط بعد تقييم الطبيب الدقيق. 

وكان في ال�صنوات الخم�ض ع�صر االأخيرة، ثمة قدر كبير من االأبحاث 

لعالج  الوقت  ذلك  في  المتوفرة  والعقاقير  الخرف  عالجات  حول 

من  الكثير  اأي�صًا  يوجد  كما  التفكير.  وم�صكالت  الذاكرة  فقدان 

التقدم ب�صاأن فهم الكيفية التي يمكن اأن ي�صاب �صخ�ض ما بالخرف، 

يقومون  ومن  الم�صابين  لعائالت  الدعم  بها  يقدم  التي  والكيفية 

بها  يتم  التي  الكيفية  الكتاب  هذا  في  ن�صتعر�ض  فنحن  برعايتهم. 

ت�صخي�ض المر�ض وعالجه. ومن المهم تذكر اأنه لم يتم ا�صتعرا�ض 

هذا  في  المناطق  جميع  في  المتاحة  والت�صهيالت  الخدمات  جميع 

الكتاب. 

العي�س بمر�س الخرف

يمكن لالأ�صخا�ض الم�صابين بالخرف اأن يعي�صوا حياة جيدة اإذا 

يتعلق  وال  الجيدة.  والرعاية  الدعم،  الم�صاعدة، وجميع  لهم  توفرت 

من  الكثير  تحدث  اأن  يمكن  ولكن  الذاكرة،  بفقدان  فقط  الخرف 

الم�صكالت االأخرى اأثناء فترة المر�ض وهي القلق، االكتئاب، ال�صرود، 

�صل�ض البول، والعدوانية. ويمكن اأن ن�صاعد في التغلب على هذا. وقد 

ت�صمن هذا الكتاب ن�صائح عملية ت�صاعد على التعامل مع الم�صاكل 

اأثناء مر�ض الخرف. وقد تم من  اأن تحدث  يومًا بيوم، والتي يمكن 

خالل هذا الكتاب تناول اأمثلة لتو�صيح الم�صكالت وال�صعوبات. وعلى 

قمنا  اأننا  اإال  اإلى مر�صى حقيقيين،  االأمثلة  ا�صتناد هذه  الرغم من 

بتغيير التفا�صيل ل�صمان عدم ك�صف هويتهم. 
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النقاط الأ�شا�شية

تحدث  � التي  االأعرا�ض  لو�صف  ي�صتخدم  »خرف«  الم�صطلح 

عندما ي�صاب الدماغ باأمرا�ض وحاالت مر�صية محددة

الخرف لي�ض جزءًا من ال�صيخوخة الطبيعية �

الخـــرف مر�ض �صائـــع، وي�صيـــب حوالـــى 700٫000 �صخ�ض  �

بالمملكة المتحدة

مقدمة
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ما هو الخرف؟

درا�صة حالة – ماري

ماري، هي عاملة م�صنع في �صن التقاعد، ويبلغ عمرها 79 عامًا 

اأ�صبحت  وقد  اأعوام.  ثالثة  منذ  زوجها  وفاة  بعد  بمفردها  وتعي�ض 

للت�صوق  ماري  ذهبت  وحديثًا،  ذاكرتها.  اإزاء  متزايد  قلق  في  ماري 

تعيد  اأن  اأجل  من  دخلتها  التي  المكتبة  في  الت�صوق  عربة  وتركت 

تقب�ض  كانت  ال�صري عندما  رقمها  ن�صت  اأخرى  منا�صبة  وفي  كتابًا. 

معا�صها من مكتب البريد. قامت ماري بزيارة الطبيب الأنها اعتقدت 

اأنها تعاني من مر�ض األزهايمر متطور. وا�صتمع د. توما�ض ل�صكواها 

نتيجة هذه  الفحو�صات. وات�صح من  اإجراء بع�ض  جيدًا وطلب منها 

األزهايمر. وقال لها د. توما�ض  اأنها ال تعاني من مر�ض  الفحو�صات 

م�صكلة  ولكن  ذاكرتنا«.  بالفعل  ت�صوء  العمر،  في  تقدمنا  »كلما  اأننا 

وحيدة مع الذاكرة التعني اأن �صخ�صًا ما يعاني من مر�ض األزهايمر 

متطور، اأو اأي نوع اآخر من الخرف. 

ي�صرح هذا الف�صل ما هو المق�صود بالخرف، وي�صع اأطرًا لالأنواع 

ال�صائعة له، كما ي�صرح الحاالت المر�صية التي تحاكيها. 
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تعريف الخرف

ومختلفة  متعددة  مر�صية  حاالت  على  يطلق  م�صطلح  الخرف 

اإلى  ت�صير  فهي  المفا�صل«  »التهاب  كلمة  مثل  تمامًا  الدماغ.  ت�صيب 

فتوجد  المفا�صل،  اآالم  ت�صبب  التي  المختلفة  االأ�صباب  من  العديد 

اأنواع مختلفة ومتعددة من الخرف، تت�صم باأعرا�ض مختلفة. وتت�صم 

معظم اأنواع الخرف باأعرا�ض مت�صابهة تت�صمن التالي:

• فقدان الذاكرة	

• م�صاكل تتعلق بالتفكير والتخطيط	

• الف�صل في التعرف اإلى النا�ض واالأ�صياء	

• تغير في ال�صخ�صية	

لدى اأدمغتنا )اإذا كنا نفكر في العمل الذي تقوم به( العديد من 

يبدو  اأن  يمكن  ال�صاي  فنجان من  اإعداد  فمثاًل  المختلفة.  الوظائف 

عماًل �صهاًل، ولكن في الحقيقة هذا العمل نوع ما معقد وَيمدنا باأمثلة 

لوظائف الدماغ العديدة والمتنوعة. 

نحن نتخيل فنجان ال�صاي )تفكير مجرد( ثم نقرر اإعداد فنجانًا   .1
من ال�صاي )الحافز(.

يمكن اأن ن�صاأل من يمكن اأن يحت�صي ال�صاي معنا اإذا كان يوجد   .2
من يرغب في تناول فنجان �صاي )اللغة(.

مجراها  في  االأمور  �صير  من  التاأكد  مع  ال�صاي  لعمل  نخطط   .3
ال�صحيح، بو�صع ال�صاي في الماء قبل غليه )وظيفة تنفيذية(.

نحن نتذكر المكان المخزن به ال�صاي، ال�صكر والحليب  .4

)وظيفة  المكونات  فيها  ون�صع  الموقد  على  الغالية  ن�صع   .5
ميكانيكية(

ن�صتمع اإلى �صوت الغالية )االإن�صات(، للتاأكد من اأنه لم ين�صغل   .6

ما هو الخرف؟



8

األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف

ذهننا بمهام اأخرى )االنتباه والتركيز(.

ال�صاي  الماء على  المنا�صبة من  نقوم ب�صب )التن�صيق (الكمية   .7
)االإرادة(.

بالقدر  الفنجان  اإلى  وال�صكر  الحليب  ن�صيف  اأن  حينها  ويمكن   .8
المنا�صب )التخطيط(.

ننتظر حتى يبرد )االإرادة(، وبعد ذلك ن�صتمتع باحت�صاء ال�صاي   .9
)التذوق(.

10.طوال هذه العملية قمنا بالتحدث والت�صرف ب�صلوك م�صابه لما 
نحن معتادون عليه )ال�صخ�صية(.

اقترف معظم النا�ض الذين يقومون بقراءة هذا الكتاب في وقت 

ما اأو اآخر خطاأ اأثناء اإعداد ال�صاي. على �صبيل المثال، و�صع اأكيا�ض 

ال�صاي في البراد والحليب بالدوالب بداًل من العك�ض، و الدخول اإلى 

الرغبة  لديه  كان  اإذا  ما  عن  ما  �صخ�ض  ل�صوؤال  المجاورة  الحجرة 

في احت�صاء فنجان �صاي،  ثم لم نلبث اأن نن�صى تمامًا ال�صبب الذي 

دخلنا من اأجله اإلى الحجرة، اأو نقوم بعمل فنجان من ال�صاي ونن�صى 

يعاني  الخرف. فعندما  نعاني من  اأننا  يعني  ولكن هذا ال  احت�صائه. 

الدماغ  وظائف  من  العديد  عادًة  ت�صير  الخرف،  من  ما  �صخ�ض 

المختلفة التي تلوح في االأفق على نحو خاطئ، ولي�ض من مجرد خطاأ 

واحد يمكن له اأن يتكرر بمرور الوقت. 

وبالتالي يمكن تعريف الخرف كالتالي: 

جانب  من  اأكثر  تمثل  التي  المتقدمة  المتكررة  الم�صكالت  هو 

الحافز،  التخطيط،  اللغة،  المثال  �صبيل  )على  الدماغ  وظائف  من 

الذاكرة اأو ال�صخ�صية(.
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كالتالي:  الخرف  الخرف  الأمرا�ض  الدولي  الت�صنيف  وُيعّرف 

اأي من االأعرا�ض التالية في �صخ�ض ما لمدة ال تقل عن �صتة  وجود 

اأ�صهر، وال يكون هذا ال�صخ�ض يعاني �صعفًا في الوعي:

• تدهور الذاكرة	

• التفكير، 	 االإرادة،  مثل  االإدراكية  القدرات  من  اأي  في  تدهور 

التخطيط

• تدهور في التحكم العاطفي )على �صبيل المثال، �صرعة االنفعال( 	

اأو الحافز

اأعرا�س الخرف

في العديد من اأنواع الخرف، تمثل الم�صكالت المتعلقة بالذاكرة 

لالأ�صياء  عادًة  الذاكرة  فقدان  ويكون  االأولية.  االأعرا�ض  والتفكير 

الحديثة. بمعنى اأن يكون لدى ال�صخ�ض قدرة على ا�صتعادة ذاكرته 

تذكر  ي�صتطيع  ال  حين  في  م�صت،  ب�صنوات  عالقة  لها  اأ�صياء  ب�صاأن 

اأ�صياء حدثت منذ �صاعات قليلة اأو اأيام �صابقة. وال بد من التفرقة بين 

الخرف واالأ�صباب الحادة لالرتباك والت�صو�ض )البدء المفاجئ(. اإذ 

يعاني ال�صخ�ض من الخرف لمدة تتجاوز االأ�صهر وال�صنوات، في حين 

ال  فهذا  واالأيام،  ال�صاعات  من  لعدد  م�صو�صًا  ما  �صخ�ض  اأ�صبح  اإذا 

يكون في الكثير من االأحيان خرفًا. ويكون االرتباك الحاد عادًة نتيجة 

اأ�صباب ع�صوية مثل:

• العدوى )على �صبيل المثال: عدوى ال�صدر اأو البول(	

• رد فعل على االأدوية	

• �صكتة دماغية	

• اأ�صباب ع�صوية اأخرى	

ما هو الخرف؟
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األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف

تعتبر معاناة ال�صخ�ض من الخرف عامل خطورة ب�صبب احتمال 

تزايد حالة حدة الت�صو�ض واالرتباك، ولكن في كل حالة، اإذا اأ�صيب 

اأو  عليه  فيجب  ت�صو�صًا،  اأكثر  اأ�صبح  اأو  بالت�صو�ض  فجاأة  ما  �صخ�ض 

عليها ا�صت�صارة الطبيب لمحاولة معرفة ال�صبب وراء الت�صو�ض الحاد. 

ويمكن لالأ�صخا�ض الذين يعانون من الخرف اأن ي�صبحوا اأكثر ت�صو�صًا 

اأو  العطلة  يوم  الخروج  مثل  اليومي،  الروتين  في  تغيرًا  وجدوا  ،اإذا 

الذهاب اإلى الم�صت�صفى. 

اأنواع الخرف

ثمة عدد كبير من اأنواع واأ�صباب الخرف المختلفة، لكن اأغلبية 

النا�ض يعانون اأحد االأنواع االأربعة التالية:

مر�ض األزهايمر  .1

الخرف الوعائي  .2

الخرف الم�صحوب باأج�صام ليوي  .3

الخرف الجبهي اأو ال�صدغي  .4
و�صوف نركز على هذه االأنواع االأربعة. فكاًل من مر�ض األزهايمر 

والخرف الوعائي هما �صبب حوالى 90 بالمائة من حاالت الخرف. 

�صاأنها  من  التي  الفحو�صات  من  بعدد  اال�صتعانة  لالأطباء  ويمكن 

االإدراكية(  الوظائف  )اختبارات  مثل  الدماغ،  وظائف  تفح�ض  اأن 

واالأ�صعة على الدماغ وغيرها من الفحو�صات المتخ�ص�صة في تحديد 

نوع الخرف. ومع ذلك فاإن ال�صبيل الوحيد للتاأكد من نوع الخرف هو 

ن�صيج  �صغيرة من  باأخذ قطعة  ويتم   ( المخ  اأو  بالدماغ  عمل خزعة 

المخ وفح�صها تحت المجهر(. وهذا اإجراء نادر الحدوث. 

مر�س األزهايمر

درا�صة حالة – جوردن

74 عامًا عندما الحظت زوجته  هو �صخ�ض كان يبلغ من العمر 
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الوراء،  اإلى  وبالعودة  يرام.  ما  على  ي�صير  ال  ما  �صيئًا  اأن  مرة  الأول 

اأن زوجها لم يعد يعتني بعمله جيدًا. فقد كان ب�صتانيًا  الحظت ليز 

نبيهًا وفطنًا، وغالبًا ما يفوز بالجوائز ب�صبب اأنواع الخ�صروات التي 

يزرعها. ومع ذلك قام جوردن حديثًا باقتراف العديد من االأخطاء: 

مثل زرع البذور في التوقيت الخطاأ، واأن ين�صى مثاًل ري نباتاته بالماء 

اأو اأن يترك الح�صائ�ض تخرج عن نطاق �صيطرته. وعلق الجيران على 

اأن  ليز  ظنت  البداية  في  بالفو�صى.  يت�صم  عمل  من  به  يقوم  ما  اأن 

اأمور  زوجها مل فقط من العمل كب�صتاني، ولكن لم يلبث اأن حدثت 

المتجر فاإذا به فجاأًة  اأخرى. ففي يوم كان يقود جوردن عائدًا من 

ياأخذ االتجاه الخطاأ،  وي�صير في طريق اأحادي االتجاه. وبعد اأ�صابيع 

قليلة وقع جوردن، وما كان معه من بيان من البنك، في م�صتنقع موحل 

نادرًا  �صلوك  وهو   – اأ�صابته حالة من الغ�صب العارم  اأن  ولم يلبث 

ما ينتهجه. حاولت ليز الذهاب بزوجها لزيارة الطبيب، ولكنه كان 

م�صممًا على عدم وجود �صيء يدعو اإلى القلق. وفي النهاية ات�صلت 

ليز بالطبيب، ويدعى د.بلنت، ولكنه اأخبرها اأن هذا يحتمل اأن يكون 

ازداد  التالي  العام  وفي  القلق.  بعدم  ون�صحها  الكبير  ال�صن  ب�صبب 

االأحيان  يعتني بمالب�صه، وفي بع�ض  فاأ�صبح جوردن ال  االأمر �صوءًا. 

يرتدي المالب�ض نف�صها حتى تذكره ليز باأنه عليه اأن يغير مالب�صه. 

وبداأ في تكرار المحادثات وغالبًا ما ي�صاأل زوجته ليز ال�صوؤال نف�صه 

من  العديد  يجل�ض  وكان  العمل،  عن  جوردن  وتوقف  متعددة.  مرات 

اإلى  ليذهب  زوجها  على  ليز  األحت  ب�صيطة.  اأ�صياء  لينجز  ال�صاعات 

الطبيب. وفي هذه المرة ذهبت معه وا�صتمع الطبيب بدقة اإلى تاريخ  

الم�صكالت التي يواجهها جوردن، واأحاله اإلى الخدمة المحلية لتقييم 

الذاكرة. وبعد زيارة اال�صت�صاري لليز وجوردن بالمنزل واإجراء بع�ض 

الفحو�صات، �َصخ�ض اال�صت�صاري حالة جوردن باأنه يعاني من مر�ض 

األزهايمر.

يعتبر مر�ض األزهايمر من اأكثر اأ�صكال الخرف �صيوعًا، فحوالى 

ثلثي الم�صابين بالخرف يعانون من مر�ض األزهايمر. وتم اكت�صاف 

ما هو الخرف؟



12

األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف

ر�صم الألو�صيو�ض األت�صَهْيَمر عام 1864

االألماني  الطبيب  بوا�صطة  عام   100 منذ  مرة  الأول  المر�ض  هذا 

المر�صية  الحالة  هذه  عن  تقريرًا  اأ�صدر  الذي  األ�َصَهمْير  األو�صيو�ض 

ل�صيدة في الخم�صينيات من عمرها. واأظهر ت�صخي�صه مجموعة من 

االأعرا�ض التي يمكن لها اأن تتطور في ما يتعلق بهذه الحالة.

اأحد اأوائل اأعرا�ض هذا المر�ض ل�صيدة تبلغ من العمر 51 عامًا 

كانت الغيرة ال�صديدة تجاه زوجها. ف�صرعان ما اأظهرت هذه ال�صيدة 

حدة �صريعة في �صعف الذاكرة، فهي لم تكن ت�صتطيع اأن تجد طريقها 

اإلى البيت، وكانت ت�صتمر في التحرك جيئة وذهابًا، وكانت تختبئ ، 

اأو اأحيانًا كانت تظن اأن النا�ض بالخارج يريدون قتلها، ومن ثم كانت 

تهذي  كانت  اآخر  اإلى  وقت  ومن  مرتفع.  ب�صوت  ال�صراخ  في  تبداأ 

االأمام  اإلى  بها  وتتحرك  ومالءاتها  اأغطيتها  ت�صحب  فكانت  تمامًا، 

وكاأنها  تبدو  وكانت  وابنتها،  زوجها  على  تنادي  وهي  الخلف،  واإلى 

تعاني من هلو�صة �صمعية. وكانت غالبًا ما ت�صرخ ل�صاعات و�صاعات 

ب�صوت مرعب.
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عادة ما يبداأ مر�ض األزهايمر باأعرا�ض ب�صيطة. وتكون االأعرا�ض 

وبين  بينه  التمييز  ي�صعب  للذاكرة  ب�صيط  فقدان  غالبًا  االأولية 

ارتباك  يوجد  وقد  ال�صن.  التقدم في  الناجم عن  الطبيعي  الن�صيان 

وم�صاكل  الفواتير(  �صداد  مع  ما يحدث  المثال،  �صبيل  ب�صيط )على 

في ا�صتخدام اللغة في فترة مبكرة من المر�ض. وعادة ما يبداأ مر�ض 

اأن  النادر  وباأعرا�ض طفيفة جدًا، فمن  الظهور ببطء  األزهايمر في 

قد  المر�ض،  لبدء  محدد  تاريخ  بتحديد  يقوم  وقد  ما  �صخ�صًا  تجد 

يعاني �صخ�ض ما لمدة عام اأو عامين من هذه الحالة المر�صية قبل 

اأن يتم ت�صخي�ض الحالة. ويميل مر�ض األزهايمر اإلى التقدم ببطء. 

ومع ازدياد المر�ض �صوءًا، قد يعاني الم�صابون من مجموعة مختلفة 

نهاية  اأن ي�صبحوا في  33(، ويمكن  ال�صفحة  االأعرا�ض )انظر  من 

المطاف غير قادرين على اأداء اأب�صط المهام، ومن ثم يحتاجون اإلى 

الم�صاعدة على مدار اليوم. 

ماذا يحدث للدماغ حين االإ�صابة بمر�ض األزهايمر؟

الأدمغة  يحدث  عّما  الكثير  الحالي  الوقت  في  العلماء  يعرف 

من  يتكّون  فالدماغ  األزهايمر.  مر�ض  من  يعانون  الذين  االأ�صخا�ض 

ماليين الخاليا الع�صبية )من بين اأ�صياء اأخرى( التي من �صاأنها اأن 

تعطينا القدرة على التفكير والتذكر.

غير  تراكم  يحدث  األزهايمر  بمر�ض  الم�صاب  الدماغ  في  اأما 

مفهومة  لي�صت  )الأ�صباب  »اأميلويد«  عليه  يطلق  لبروتين  طبيعي 

تحت  مجهريًا  اأميلويد  بروتين  من  كمية  روؤية  ويمكن  بالكامل(. 

الطبقات الخارجية للدماغ في �صورة تجمعات يطلق عليها »لويحات«.

 ُيعتقد اأن هذه اللويحات تعرقل االأن�صطة الالزمة ال�صتمرار حياة  

الخاليا الع�صبية. وتحتوي هذه الخاليا الع�صبية على بروتين يطلق 

الع�صبية.  الخلية  �صكل  على  الحفاظ  عن  م�صوؤواًل  يعد  »تاو«،  عليه 

»لبروتين  طبيعي  غير  �صكل  تكون  يبداأ  الع�صبية  الخاليا  وباإ�صابة 

في  تغير  ينتج عنه  �صوف  البروتين  �صكل هذا  التغير في  وهذا  تاو«. 

هيكل الخاليا.

ما هو الخرف؟
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األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف

لويحات ن�صوية

ت�صابـــكات األياف 

ع�صبية

تموت بع�ض الخاليا وتنهار خاليا اأخرى، مكونة تجمعات ت�صمى 

الن�صوي  البروتين  لويحات  روؤية  ويمكن  ع�صبية.  األياف  ت�صابكات 

والت�صابكات تحت المجهر وتعتبر عالمات مميزة لمر�ض األزهايمر.

اأجزاء محددة في الدماغ، وخ�صو�صًا الف�ض ال�صدغي  وت�صمر 

الخاليا  موت  نتيجة  الذاكرة(  به  تتخزن  المخ  من  جزء  )وهو 

الع�صبية. ويمكن روؤية هذا ال�صمور من خالل فح�ض للمخ بوا�صطة 

االأ�صعة فوق ال�صوئية، ويمكن لهذا اأن ي�صاعد الطبيب في ت�صخي�ض 

المواد  با�صتخدام  ببع�صها  الع�صبية  الخاليا  وتت�صل  المر�ض. 

الكيميائية التي يطلق عليها المو�صالت الع�صبية الكيميائية. ويوجد 

في مر�ض األزهايمر عدد اأقل من بع�ض المو�صالت الع�صبية. وتهدف 

بع�ض العالجات االأخرى لمر�ض األزهايمر اإلى زيادة م�صتويات المواد 

الكيميائية )انظر عالج الخرف، �صفحة 50(.

ما الذي ي�صبب مر�ض األزهايمر؟

توؤدي  التي  الكيميائية  التغيرات  هذه  يثير  ما  عن  القليل  ُيعرف 

األزهايمر  لمر�ض  ويمكن  البع�ض.  لدى  األزهايمر  مر�ض  تطور  اإلى 

اأن ينت�صر بين العائالت، ولكن دائمًا ما يحدث هذا تقريبًا فقط في 

الحاالت النادرة عندما ي�صيب المر�ض �صغار ال�صن. 

ن�شيج دماغ تحت المجهر

الع�صبية  االألياف  ت�صابكات  فيه  يبدو  األزهايمر  بمر�ض  دماغ م�صاب  ن�صيج 

واللويحات.
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عملية حدوث مر�س األزهايمر

بنقل  الدماغ  داخل  الموجودة  الع�صبية  الخاليا  تقوم  العادي:  1.الدماغ 
الر�صائل الكهربائية اإلى اأجزاء اأخرى من الج�صم با�صتخدام المواد الكيميائية 

التي يطلق عليها المو�صالت الع�صبية.

�صمور الدماغ ب�صب موت الخاليا

ر�صائل معتر�صة

بث ر�صالة طبيعي

خلية ع�صبية

المحور الع�صبي

2.الدماغ الذي يعاني من مر�س األزهايمر
يحدث تلف بمناطق ن�صيج الدماغ ب�صبب مر�ض األزهايمر يعرقل االت�صال بين 

الخاليا الع�صبية، م�صببًا اأعرا�ض المر�ض.

ما هو الخرف؟
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األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف

• اأكثر اأنواع الخرف �صيوعًا	

• �صائع قلياًل لدى الن�صاء اأكثر من الرجال	

• ي�صيب حوالى 26 مليون �صخ�ض حول العالم	

• اأكثر من 90 بالمئة من الم�صابين بمر�ض األزهايمر تتجاوز 	

اأعمارهم 70 �صنة

• يبداأ المر�ض ببطء متزامنًا مع اأعرا�ض طفيفة	

• تقدم حثيث، غالبًا على مر العديد من ال�صنوات	

• يعي�ض الم�صابون غالبًا ع�صر �صنوات، اأو اأكثر، بعد ت�صخي�ض 	

االإ�صابة

ال�شمات الرئي�شية لمر�س األزهايمر

عوامل الخطورة لالإ�صابة بمر�ض األزهايمر

اإ�صابة  احتمال  من  تزيد  اأ�صا�صية  �صمات  هي  الخطورة  عوامل   

االأهم  العامل  هو  ال�صن  في  التقدم  ويعد  بالخرف.  ما  �صخ�ض 

�صنة،   70 الـ  المرء  عمر  تجاوز  فكلما  األزهايمر.  بمر�ض  لالإ�صابة 

ازدادت خطورة اإ�صابته بهذا المر�ض.

اأو تعر�صه  اأنثى،  المرء  ومن عوامل الخطورة االأخرى، هي كون 

اأو اإن كان  لر�صو�ض متكررة في الراأ�ض كما يح�صل مع المالكمين، 

يعاني من ارتفاع �صغط الدم، اأو كان زائد الوزن، اأو كان ال يمار�ض 

الريا�صة. هذه جميعًا تزيد من احتمال االإ�صابة بالمر�ض.

الممنوعة  الم�صروبات  من  �صغيرة  كميات  تناول  يمكن  كما 

بانتظام اأن يقّلل من الخطورة، ولكن االإ�صراف في تناولها قد يزيد 

من خطر االإ�صابة.
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• التقدم في ال�صن	

• كونك اأنثى	

• المورثات )العوامل الوراثية(	

• اإ�صابات الراأ�ض	

• قلة التعليم	

• �صغط الدم المرتفع	

• الكولي�صترول المرتفع	

• ال�صكري	

• ال�صمنة	

بمر�س  الإ�شابة  خطر  من  تزيد  قد  التي  العوامل 

األزهايمر

تاريخ العائلة في ما يتعلق بمر�ض األزهايمر

يتطور لدى عدد قليل جدًا من النا�ض مر�ض األزهايمر في مرحلة 

ال�صباب«  »بداية  المر�ض في حاالت  يتطور هذا  اأن  ويمكن  الكهولة. 

ب�صبب خلل جيني قد ينتقل من جيل اإلى الجيل الذي يليه. فالمورثات 

 ،DNA اأو الجينات التي تتكون من الحم�ض النووي الريبي المعروف بـ

كل  في  الموجودة  الكروموزومات،  اأو  ال�صبغيات  في  مخزنة  تكون 

المثال،  المعلومات )على �صبيل  الجينات بنقل  بالج�صم. تقوم  خلية 

�صفات مثل الجلد ولون العين( من جيل اإلى الذي يليه. ويوجد لدى 

كل �صخ�ض زوجان من المورثات لكل خا�صية اأو �صفة. وتتطور بع�ض 

المورثات ب�صكل غير طبيعي، ويطلق عليها »الطفرات«، ويمكن لمثل 

هذه الطفرات الجينية نقل االأمرا�ض.

توجد الطفرات الجينية على العديد من ال�صبغيات )ال�صبغيات 

�صخ�ض  لدى  كان  واإذا  األزهايمر.  مر�ض  تنقل  التي  و21(   14  ،1

اإلى  المتو�صط،  في  تنتقل  ف�صوف  الجينية،  الطفرات  هذه  اإحدى 

ن�صف اأوالده. 

ما هو الخرف؟
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األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف

الكثير  في  الجينية،  الطفرات  هذه  مثل  يرث  �صخ�ض  اأي  يكون 

ما  وكثيرًا  األزهايمر،  بمر�ض  لالإ�صابة  عر�صة   اأكثر  االأحيان،  من 

ذلك  ومع  العمر.  من  الخم�صينيات  اأو  االأربعينيات  في  هذا  يحدث 

األزهايمر  مر�ض  اأن  اإلى  التقديرات  وت�صير  الحدوث،  نادر  هذا  فاإن 

كل  في  واحدة  حالة  اأقل من  هو  الجينية  الطفرات  الناجم عن هذه 

األزهايمر  قوي من مر�ض  تاريخ  العائلة  لدى  كان  واإذا  1000 حالة. 

يبداأ مع االأ�صخا�ض قبل بلوغ ال�صتين، ف�صيقوم االأطباء حينها باإجراء 

اأو  جين  يحملون  االأ�صحاء  العائلة  اأفراد  كان  اإذا  لمعرفة  فحو�صات 

مورثة مر�ض األزهايمر اأم ال.

وال يوجد لدى الغالبية العظمى من الم�صابين بمر�ض األزهايمر 

هذا النوع الذي ينتقل من جيل اإلى اآخر ب�صبب مورثة )جينة( واحدة.

للمر�ض، ال يزال خطر  الوراثي«  بال�صكل »غير  يتعلق  اأما في ما   

�صن  في  ل�صخ�ض  منه  اأعلى  جدًا  قريبة  �صلة  ذوي  اأقارب  اإ�صابة 

م�صابهة ولكن ال يوجد في تاريخ عائلته مر�ض األزهايمر. على �صبيل 

المثال، يتمتع �صخ�ض ال يوجد هذا المر�ض في تاريخ عائلته باحتمال 

واحد من 50 احتمال لالإ�صابة بمر�ض األزهايمر في ال�صبعينيات من 

اإلى حوالى واحد من  اأن تزداد  عمره/عمرها. يمكن لهذه الخطورة 

ع�صرين لدى �صخ�ض لديه قريب من الدرجة االأولى يعاني من مر�ض 

من  فردين  ي�صاب  عندما  عالية  الخطورة  ن�صبة  وتكون  األزهايمر. 

عائلتين تجمع بينهما قرابة كبيرة. 

الخرف الوعائي

درا�صة حالة- فرانك

لعدة  اأعمل  وكنت  عامًا   69 العمر  من  اأبلع  فرانك.  ا�صمي  اأنا 

�صنوات ك�صائق اأجرة. في البداية الحظت وجود خطاأ ما عندما بداأت 

معروفًا  كان  حين  في  القيادة  في  الخطاأ  الطريق  ب�صلوك  المغامرة 

في  ذلك  وبعد  هذا.  اأقلقني  وبالتالي  لل�صوارع  الجيدة  معرفتي  عني 

وت�صل�صل  الكالم  في  �صعوبة  ووجدت  قلياًل  بالدوار  �صعرت  ما  يوم 

من  يقرب  ما  اأو  دقيقة   20 فقط  االأمر  هذا  ا�صتغرق  فقد  االأفكار. 

هذا، ولكني �صعرت بال�صيق فذهبت لزيارة الطبيب العام. ومع مرور 
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الوقت اأ�صبحت ذاكرتي �صيئة نوعًا ما.

قيام  وبعد  �صريعًا.  متخ�ص�ض  بزيارة  علي  العام  الطبيب  اأ�صار 

الدماغ  اأ�صعة  باأن  اأخبرني  الفحو�صات  بع�ض  باإجراء  المتخ�ص�ض 

ونتيجة هذا  المخ،  اإلى  ي�صل  الذي  الدم  في  يوجد ق�صور  اأنه  تظهر 

التي  االأمد  ق�صيرة  الدماغية   ال�صكتات  من  كثيرة  لنوبات  تعر�صت 

اأي�صًا  وقام  هذا.  اأدرك  اأكن  ولم  الدماغي«،  »االحت�صاء  عليها  يطلق 

اأنني في المراحل المبكرة من  باإجراء اختبارات على الذاكرة وقال 

و�صغط  مرتفع  كولي�صترول  من  اأي�صًا  اأعاني  واأنني  الوعائي.  الخرف 

اأداوم على تناول االأ�صبرين ل�صبط �صغط الدم. وال  فاأنا  دم مرتفع. 

اأ�صعر باأن حالتي �صيئة للغاية، ولكني ا�صطررت اإلى التخلي عن العمل. 

الوعائي.  الخرف  للخرف هو  �صيوعًا  االأكثر  الثاني  النوع  ويعتبر 

ويعاني حوالى �صخ�ض واحد من بين اأربعة هذه الحالة من الخرف، 

فهي اإما حالة م�صتقلة بذاتها اأو مترافقة مع مر�ض األزهايمر )واأحيانًا 

يطلق عليه الخرف المختلط(.

اأو  اأحيانًا بالخرف االحت�صائي المتعدد  ويعرف الخرف الوعائي 

اأن ال�صبب  اإلى  التدهور االإدراكي الوعائي و ي�صير حدوث هذا النوع 

هو اأن الدم الذي ي�صل اإلى المخ  لي�ض بال�صورة التي ينبغي اأن يكون 

يحتاج  فالمخ  المخ.  اإلى  الدم  و�صول  اإعاقة  هو  ال�صبب  اأن  اأو  عليها 

اإلى كمية كبيرة من الدم لحمل االأوك�صيجين اإلى الخاليا الع�صبية، 

باقي  اإلى  ب�صخها  يقوم  التي  الدم  كمية  خم�ض  حوالى  هو  وي�صله 

اإلى  ونظرًا  ال�صرايين.  بوا�صطة  القلب  من  الدم  �صخ  ويتم  الج�صم. 

وجود هذه ال�صرايين بعمق في الدماغ فهي تنق�صم اإلى عدد كبير من 

�صرين  كل  ويقوم  »ال�ُصرْينات«.  عليها  يطلق  والتي  االأ�صغر،  االأوعية 

ال�صريان  جدار  يكون  الطبيعي  وفي  المخ.  من  �صغير  ق�صم  بتغذية 

وال�صرين اأمل�ض ولكن يمكن اأن ي�صير الجدار ثخنًا ب�صبب الروا�صب 

ي�صيق  هذا  يحدث  وعندما  يدة«.  »َع�صِ عليها  يطلق  التي  الدهنية 

في  اأقل  دم  يمر  وبالتالي  خ�صنًا.  ال�صريان  جدار  وي�صبح  ال�صريان 

من  تخثرًا  مكونًا  الجدار  �صطح  يتفرع  اأن  ويمكن  ال�صيق،  ال�صريان 

ف�صينتج  المخ  واإذا حدث هذا في  تمامًا.  ال�صريان  ين�صد  وقد  الدم، 

عنه �صكتة دماغية اأو احت�صاء دماغي. 

ما هو الخرف؟
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الروا�صب الدهنية

اإعاقة تدفق 

الدم

وعاء دموي

عملية تكون الع�شيدة

الدموية.  االأوعية  جدران  داخل  الدهنية  الروا�صب  بتر�صب  الع�صيدة  تتكون 

تدفق  الروا�صب  هذه  اإعاقة  اإلى  ي�صل  حد  اإلى  الروا�صب  هذه  تنمو  اأن  ويمكن 

الدم. 

اإلى  ي�صل  الذي  للدم  االأمد  ق�صيرة  االإعاقة  عن  اأحيانًا  ينتج  ال 

تاأثير دائم. ويعرف هذا »بالنوبة االإقفارية العابرة«.  منطقة  الدماغ 

بينما تت�صبب ال�صكتة الدماغية في تلف دائم.

في  دماغية  �صكتة  عنه  تنتج  التي  ال�صمة   اأو  االن�صداد  كان  اإذا 

الدماغية  ال�صكتة  نوبة  تكون  اأن  فيحتمل  �صرين،  اأو  �صغير  �صريان 

اأو  االن�صداد  ولكن  باأعرا�ض طفيفة،  وتت�صم  االأمد  اأو ق�صيرة  �صغيرة 

اأن ت�صبب موت منطقة كبيرة  ال�صمة الحادثة في �صريان كبير يمكن 

من المخ ويمكن اأن ينجم عنها الموت اأو اأعرا�ض ج�صيمة مثل ال�صلل، 

فقدان القدرة على الكالم اأو العمى.

الدم  نق�ض  ب�صبب  اإما  يزداد  اأن  الوعائي  الخرف  لمر�ض  ويمكن 

الوا�صل اإلى المخ ب�صبب �صيق ال�صراييين الناجم عن تكون »الع�صيدة«، 

وغالبًا  الدماغية.  ال�صكتات  من  �صل�صلة  اأو  دماغية  �صكتة  ب�صبب  اأو 

من  عدد  اأو  العابرة  االإقفارية  النوبة  من  تاريخ  النا�ض  لدى  يكون  ما 

ال�صكتات الدماغية ال�صغيرة قبل اأن ي�صابوا بمر�ض الخرف الوعائي. 
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ال�شكتة الدماغية

ال�صبب االأكثر �صيوعًا لل�صكتة الدماغية هو تخثر الدم – عندما ين�صد الوعاء 

الدموي الذي يمد الدماغ بالمواد المغذية الحيوية مكونًا تخثرًا اأو ِخثارًا.

الدماغ

خثرة الدم

منطقة من الدماغ محرومة من الدم

روا�صب دهنية تعيق ال�صريان

وعاء دموي

الدم غير قادر على 

تخطي الخثرة
الدم القادم من القلب

• ثاني اأكثر اأنواع الخرف �صيوعًا	

• �صائع الحدوث في الرجال اأكثر من الن�صاء	

• يحدث ب�صبب نق�ض الدم الذي ي�صل اإلى الدماغ	

• غالبًا ما يبداأ فجاأًة ويزداد �صوءًا في خطوات تالية	

ال�شمات الأ�شا�شية للخرف الوعائي

ويمكن اأن يبداأ مر�ض الخرف الوعائي في التطور فجاأة، بعك�ض مر�ض 

األزهايمر ويمكن اأي�صًا اأن ت�صوء اأعرا�ض هذا المر�ض في اأطواره )والتي 

يطلق عليها تقدم ذو خطوة حكيمة(، بداًل من التقدم اأو التطور التدريجي. 

ويمكن اأن يكون لدى اأ�صخا�ض يعانون من هذا النوع من الخرف، خ�صو�صًا 

في المراحل المبكرة للمر�ض فترات زمنية متقطعة )والتي يمكن اأن تكون 

ق�صيرة اأو طويلة( يكونون بها اأكثر ات�صاقًا مع المر�ض. 

ما هو الخرف؟
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اأعرا�ض الخرف الوعائي

االأجزاء  نوع  على  اعتمادًا  الوعائي  الخرف  اأعرا�ض  تتنوع 

الأ�صعة  ويمكن  بالدم.  االإمداد  نق�ض  ب�صبب  الدماغ  في  الم�صابة 

الدماغ اأن تظهر اأجزاء المخ الم�صابة.

وغالبًا ما ت�صاب الذاكرة واللغة في فترة مبكرة من المر�ض، 

ال�صخ�صية في فترة مبكرة من  اأن تحدث ا�صطرابات في  ويمكن 

هذا المر�ض )على �صبيل المثال، يكون لدى االأ�صخا�ض الم�صابين 

ا�صطراب في الكالم(. وعادة ما يكون الم�صابون اأكثر وعيًا عندما 

ي�صابون بالخرف الوعائي مقارنة باإ�صابتهم بمر�ض األزهايمر. 

الخرف الم�شحوب باأج�شام لوي

درا�صة حالة – روي

75 عامًا، ويعي�ض بمفرده. وقد بداأ يواجه  يبلغ روي من العمر 

االأول  العر�ض  كان  البداية  في  اأعوام.  �صعوبات منذ حوالى ثالثة 

هو م�صاهدة اأ�صياء، يدرك بعد ثواٍن قليلة اأنه ال وجود لها. فكثيرًا 

ما كان يقول اأنه يرى قطة جال�صة على كر�صي في حجرة المعي�صة، 

وعندما ينظر مرة اأخرى يجدها اختفت.

وقبل هذا ب�صتة اأ�صهر، �صعر روي برع�صة في يده الي�صرى وكان 

يعاني من م�صكالت في الم�صي. وقام الطبيب بت�صخي�ض حالته في 

قامت  وعندما  باركن�صون.  مر�ض  من  يعاني  باأنه  االأولى  مراحلها 

اأن  اكت�صفت  فقد  بالقلق.  �صعرت  اأ�صبوع،  لمدة  بزيارته  روي  ابنة 

• المدخنون	

• الم�صابون بمر�ض ال�صكري	

• �صغط الدم المرتفع	

• ال�صمنة	

تتمثل عوامل خطورة الخرف الوعائي في التالي
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• المملكة 	 في  �صيوعًا  االأكثر  وهو  الخرف،  اأنواع  ثالث  هو 

المتحدة

• اأكثر �صيوعًا في الرجال	

• غالبًا 	 – يكون  ذهني  و�صرود  ت�صو�ض  الم�صابين  لدى  يكون 

االأقل  )على  طبيعيين  تقريبًا  فيها  يبدون  بنوبات  م�صحوبًا 

في المرحلة المبكرة من المر�ض(

• باركن�صون 	 مر�ض  اأعرا�ض  الرئي�صية  ال�صمات  تت�صمن 

والهلو�صة الب�صرية

• خطر ال�صقوط وبطء الحركة	

ال�شمات الرئي�شية للخرف الم�شحوب باأج�شام لوي

االأمامي.  الباب  في  بالتحديق  وي�صتمر  بالليل،  ي�صتيقظ  والدها 

ي�صتطع  ولم  لوجودها،  واٍع  غير  بدا  معه  التحدث  حاولت  وعندما 

تذكر اأي �صيء في اليوم التالي. والحظت اأن والدها يبدو م�صو�صًا 

في بع�ض االأوقات، ولكنه يبدو تقريبًا طبيعيًا بعدها بب�صع �صاعات. 

ومع اإلحاح ابنته ذهب روي اإلى الطبيب الذي �صخ�ض حالته باأنه 

يعاني من خرف م�صحوب باأج�صام لوي.

لوي  باأج�صام  الم�صحوب  الخرف  اأن  اإلى  التقديرات  ت�صير 

ي�صيب تقريبًا حالة واحدة من كل 20 حالة. ويختلف هذا المر�ض 

ويعاني  الوعائي.  الخرف  ومر�ض  األزهايمر  مر�ض  عن  ما  نوعًا 

المبكرة  الفترة  في  لوي  باأج�صام  م�صحوب  بخرف  الم�صابون 

باركن�صون  مر�ض  اأعرا�ض  ت�صبه  اأعرا�ض  من  عادًة  المر�ض  من 

يعاني  الحركة(.  وقلة  التيب�ض  اليدين،  في  وخ�صو�صًا  )الرع�صة، 

هوؤالء اأي�صًا من الهلو�صة، وروؤية اأ�صياء ال وجود لها )مثل النا�ض اأو 

الحيوانات(.

ما هو الخرف؟
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جذع الدماغ

ج�صم لوي

�صورة مجهرية اإلكترونية لج�صم لوي

مقطع لخلية ع�صبية تحت المجهر

الحبل ال�صوكي

المخ المخيخ

خلية ع�صبية

اأج�شام لوي

يظهر الفح�ض المجهري لدماغ م�صاب بخرف م�صحوب باأج�صام لوي  فقد 

الخاليا  بع�ض  في  لوي  اأج�صام  عليها  يطلق  بروتينية  هياكل  ووجود  الخاليا 

الع�صبية الناجية.

اأعرا�ض  مع  لوي  باأج�صام  الم�صحوب  الخرف  اأعرا�ض  تت�صابه 

مر�ض األزهايمر مثل م�صاكل التفكير والذاكرة، ولكنها يمكن اأن تتنوع 

الم�صحوب  بالخرف  الم�صابون  فاالأ�صخا�ض  اأخرى.  اإلى  �صاعة  من 

النوم  في  ا�صطرابات  من  والمعاناة  لل�صقوط  عر�صة  لوي  باأج�صام 

حيث يكثرون من التحرك الليلي وهم يحلمون. 

اأما االأ�صخا�ض الذين يعانون من مر�ض باركن�صون فيبدون كاأنهم 

الم�صحوب  الخرف  ي�صبه  الذي  بالخرف  لالإ�صابة  عر�صة  اأكثر 

باأج�صام لوي.
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ويعتبر التقدم في العمر من القوا�صم الم�صتركة مع اأنواع اأخرى 

من الخرف، فهو عامل خطورة قد يوؤدي اإلى االإ�صابة بخرف م�صحوب 

باأج�صام لوي. وتوجد عوامل خطورة اأخرى تت�صمن الذكورية وتاريخ 

�صابق للعائلة مع المر�ض.

وُيعرف القليل عن االأ�صباب الموؤدية اإلى خرف م�صحوب باأج�صام 

م�صحوب  بخرف  الم�صابين  اأدمغة  اإلى  العلماء  نظر  واإذا  لوي. 

باأج�صام لوي ف�صوف يعثرون على كتل بروتينية مجهرية في الخاليا 

الع�صبية الموجودة في المخ، يطلق عليها اأج�صام لوي. وتعرقل هذه 

الروا�صب البروتينية الوظيفة الطبيعية للخاليا الع�صبية.

الخرف الجبهي – ال�شدغي

درا�صة حالة – اآدم

يبلغ اآدم 56 عامًا. وهو مطلق ويعي�ض بمفرده. وكان مديرًا ناجحًا 

اأنه  العمل  اأعوام الحظ زمالوؤه في  اأربعة  اإعالنات. ومنذ  في �صركة 

اتخاذ  في  جراأة  لديه  اأ�صبح  كما  متزايد  ب�صكل  بغرابة  يت�صرف 

قرارات العمل. واأُعجب بع�ض الزبائن بمقترحاته الجريئة، ما جعل 

زمالوؤه ال يقلقون كثيرًا. ومع ذلك، فاإن اآدم الذي كان دائمًا ما يفتخر 

العمل  اإلى  وياأتي  االجتماعات  تفوته  بداأت  ان�صباطه،  ب�صبب  بنف�صه 

متاأخرًا. وقد تغير �صلوكه فبداأ يقول تعليقات غير الئقة للنا�ض ويكثر 

من ال�صتم، وكالهما من االأ�صياء التي اليت�صم بها �صلوك اآدم. وعندما 

بداأ اآدم يقول تعليقات جن�صية غير الئقة اأمام زميالته، ا�صتنكر بع�ض 

االأ�صدقاء �صلوكه واعتبروه ب�صبب »�صن االإيا�ض للذكور.« واأ�صبح اأحد 

اأ�صدقائه �صديد القلق فزاره في منزله واكت�صف اأنه يعي�ض في فو�صى، 

حيث تتراكم اأكيا�ض القمامة و�صناديق تخ�ض اأ�صياء ا�صتراها  ولكنه 

اآدم غير مت�صايق من كل هذا وبدا في ذهول  لم يفتحها بعد. وبدا 

تام عندما اأعرب له �صديقه عن قلقه. وفي النهاية اأقنعه اأ�صدقاوؤه 

بالذهاب اإلى الطبيب. واأظهرت الفحو�صات اأن اآدم  يعاني من اأحد 

اأنواع الخرف، وهو المعروف بالخرف الجبهي – ال�صدغي.

ما هو الخرف؟
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ويعاني تقريبًا حالة واحدة من 50 حالة من الخرف من مر�ض 

الخرف الجبهي. ويتميز الم�صابون بالخرف الجبهي ب�صغر �صنهم 

بين  ومن  الخرف.  من  اأخرى  اأنواع  من  يعانون  الذين  اأولئك  عن 

في  �صعوبة  االأنواع  اأكثر  الجبهي  الخرف  يعتبر  الخرف  اأنواع  كل 

من  الخم�صينيات  في  اأ�صخا�صًا  عادة  ي�صيب  اأنه  ذلك  اكت�صافه، 

اأعمارهم، ويندر ا�صتباه االإ�صابة بمر�ض الخرف.

الف�ض  هي  المخ  في  الم�صابة  الرئي�صية  المنطقة  وتكون 

غريب  و�صلوك  ال�صخ�صية  في  تغيرات  عنها  ينجم  حيث  الجبهي، 

الم�صابون  ويعاني  بانتهاجه.  ي�صمح  ال  �صلوك  اأو  متزايد  نحو  على 

والرغبة في  التركيز،  الخرف من �صعوبات في  النوع من  من هذا 

اال�صتحواذ كما اأنهم ي�صبحون عدوانيين. واأحيانًا يكون لدى هوؤالء 

�صعوبة في العثور على الكلمات المنا�صبة، وي�صير كالمهم متكررًا 

اأو لي�ض له مغزى.

فترة  في  بالذاكرة  المعنية  الرئي�صية  المخ  مناطق  وت�صاب   

متاأخرة من هذا المر�ض ولذلك يمكن اأن تبدو الذاكرة طبيعية في 

البداية. وتكون اأعرا�ض الخرف الجبهي خفية في البداية، ويمكن 

اأن تتطور بعد مرور فترة طويلة من الزمن. ويمكن اأن تندرج اأعرا�ض 

هذا المر�ض تحت كلمة »�صن االإيا�ض« اأو »اأزمة منت�صف العمر«.

ويتم ت�صخي�ض الخرف الجبهي عادًة بعد اإجراء فح�ض للدماغ 

تظهر  اأن  يمكن  والتي  المخ،  على  ال�صوتية  فوق  االأ�صعة  بوا�صطة 

اأخرى  اأجزاء  تبدو  حين  في  الجبهي،  الف�ض  في  طفيفًا  �صمورًا 

م�صاكل  االإدراكية  القدرات  اختبارات  وتظهر  طبيعية.  المخ  من 

التركيز  مثل  الجبهي  الف�ض  على  تعتمد  بمهام  تتعلق  تخ�ص�صية 

المعلومات.  اأنماط  تغيير  اإلى  الم�صكالت  هذه  وت�صل  الفعل  رد  اأو 

الجيني  الوراثي  العامل  ب�صبب  الجبهي  الخرف  يكون  اأن  ويمكن 

عائلة يتعلق بهذا  تاريخ  الم�صابين  ن�صف  حوالى  لدى  اأن  – ذلك 
بنوع  االإ�صابة  اإلى  توؤدي  التي  االأ�صباب  المعلوم  ومن غير  المر�ض. 

الخرف غير الوراثي.
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الخرف ذو ال�شلة بالم�شروبات الممنوعة

 يعتقد اأن احت�صاء كميات �صغيرة من الم�صروبات الممنوعة، على 

�صبيل المثال وحدة واحدة )مقيا�ض الحانة( في اليوم، يقلل من خطر 

االإ�صابة بالخرف. في حين اأن احت�صاء كميات كبيرة منها يمكن اأن 

يزيد من فر�ض االإ�صابة بالخرف.

من  كبيرة  كميات  باحت�صاء  عالقة  لها  خا�صة  حالة  وتوجد 

»متالزمة  حالة  وهي  طويلة،  لفترات  الممنوعة  الم�صروبات 

كور�صاكوف«. وتظهر عادًة متالزمة كور�صاكوف فجاأة، ويحدث هذا 

غير  االأفراد  ويكون  الحاد.  والت�صو�ض  االرتباك  من  فترة  بعد  غالبًا 

ذكريات  اأن  من  الرغم  على  جديدة،  ذكريات  تكوين  على  قادرين 

االأحداث النا�صئة قبل المر�ض يمكن ا�صتعادتها وتذكرها.

الحالة  اأعرا�ض هذه  ولكن  الذاكرة،  لفقدان  تعطيل  والنتيجة هي 

�صبيل  )على  االأخرى  الخرف  باأعرا�ض  م�صحوبة  لي�صت  المر�صية 

في  الم�صروحة  ال�صخ�صية(  تغيرات  اأو  التفكير  وم�صاكل  اللغة  المثال، 

هذا الكتاب. وُيعتقد اأن االإ�صابة بمتالزمة كور�صاكوف هي نتيجة نق�ض 

المخ  في  جدًا  محددًا  جزء  يتلف  حيث  »الثيامين«.  بـ  يعرف  فيتامين 

)يطلق عليه االأج�صام الَحلمية( في حين تبدو االأجزاء االأخرى من المخ 

باأنها غير م�صابة حين اإجراء فح�ض بوا�صطة االأ�صعة فوق ال�صوتية.

تناول  يوؤدي  اأن  يمكن  كور�صاكوف،  متالزمة  اإلى  وباالإ�صافة 

كميات كبيرة من الم�صروبات الممنوعة اإلى الت�صبب في خرف يت�صم 

اأن  التقديرات  وت�صير  األزهايمر.  مر�ض  اأعرا�ض  ت�صبه  باأعرا�ض 

حوالى 10 % من حاالت الخرف لها عالقة بهذه الم�صروبات. 

اأنواع نادرة من الخرف

تم  وقد  الخرف،  من  النادرة  االأنواع  من  كبير  عدد  يوجد 

ا�صتعرا�ض بع�صها اأدناه.

خرف مر�ض باركن�صون

ولكن  لوي،  باأج�صام  الم�صحوب  الخرف  المر�ض  هذا  ي�صبه 

الخرف ياأتي بعد �صنوات طويلة من االإ�صابة بمر�ض باركن�صون.

ما هو الخرف؟
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ويميل الم�صابون بمر�ض باركن�صون اإلى اأن يكون لديهم م�صاكل 

اأقل مع الذاكرة، ويكون لديهم المباالة و�صعوبات اأكثر مع التخطيط  

مقارنة ب�صخ�ض اآخر يعاني من مر�ض األزهايمر )انظر كتاب طبيب 

العائلة فهم مر�ض باركن�صون(. 

مر�ض هينتغتون

الفترة  في  عادًة  يبداأ  وراثي  خلل  نتيجة  المر�ض  هذا  يحدث 

العمرية بين 30 و50 �صنة. وتتطور لدى االأ�صخا�ض الذين يعانون هذه 

الحالة م�صاكل حادة  تتعلق بالحركة ويكون لديهم م�صكلة في التحكم 

في اأطرافهم. وتعد م�صاعر القلق واالإحباط من االأمور ال�صائعة في 

باأعرا�ض  م�صحوبًا  عادًة  يكون  الخرف  اأن  حين  في  المر�ض.  هذا 

تتعلق بالف�ض الجبهي )م�صاكل مع التخطيط والتفكير وتغيرات في 

ال�صخ�صية(، وال�صيما م�صاكل الذاكرة.

مر�ض كرويتزفيلد جاكوب

النادر، والذي ي�صيب  اأنواع متعددة فرعية لهذا المر�ض  هناك 

يحدث  وعمومًا  المتحدة.  المملكة  في  عام  كل  �صخ�ض   50 حوالى 

هذا النمط من مر�ض كرويتزفيلد جاكوب في االأ�صخا�ض الم�صنين. 

ويحتاج  »البريون«،  عليه  يطلق  بروتين  المر�ض  هذا  �صبب  ويكون 

هذا المر�ض بعد االإ�صابة بالعدوى لحقب كثيرة كي يتطور. ولم يتم 

معرفة عوامل الخطورة لهذه الحالة بالكامل، ولكن جزءًا �صغيرًا من 

الخرف ب�صورة  ويتطور  العائالت.  �صائع في  اأنه  يبدو  الحاالت  هذه 

�صديدة  و�صعوبات  العمى  مثل  باأعرا�ض  غالبًا  م�صحوبًا  متالحقة، 

تتعلق بالحركة. وتحدث الوفاة عادًة في غ�صون عام من تطور الحالة.

ويعد متَغيَّر مر�ض كرويتزفيلد غير مر�ض كروتيزفيلد المعروف، 

تتراوح  والذين  �صنًا،  االأ�صغر  االأ�صخا�ض  مع  عادًة  يحدث  فاالأول 

اأعمارهم بين  الـ 20 والـ30 �صنة. ويمكن اأن يرتبط هذا النوع بمر�ض 

»اعتالل الدماغ االإ�صفنجي« )اأو ما يطلق عليه مر�ض جنون البقر(   

وحدثت اأغلبية هذه الحاالت في المملكة المتحدة. ويعاني النا�ض من 

تزايد االإحباط اأوالقلق  ومن م�صكالت تتعلق باالإح�صا�ض وباالألم  قبل 
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اأن تظهر عليهم عالمات الخرف.

فيرو�ض نق�ض المناعة الب�صرية )HIV( وعالقته بالخرف

تتطور حالة حوالى 10 في المئة ممن يعانون من مر�ض االإيدز في 

النهاية في�صابون بالخرف، وغالبًا يكون هذا في مرحلة متاأخرة من 

القدرات  المر�ض هي �صعف  لهذا  الرئي�صية  ال�صمات  المر�ض. ومن 

مع  الحالي  الوقت  في  ويعتبر حدوث هذا  ال�صيئة.  والذاكرة  العقلية 

ا�صتخدام العالجات الم�صادة للفيرو�صات نادرًا.

ال�صلل التدريجي فوق النووي

في هذه الحالة، تتلف الخاليا الع�صبية التي تتحكم في الحركة 

والتوازن، ما يوؤدي اإلى فقد التوازن وتداخل الكالم، ويكون الم�صاب 

�صخ�صية.   في  تغيرات  اأي�صًا  يحدث  اأن  ويمكن  لل�صقوط.  عر�صة 

ويحدث الخرف غالبًا بعد تطور هذه االأعرا�ض.

حالت مر�شية ت�شبه الخرف

درا�صة حالة – اآن

74 عامًا، وتوفي زوجها العام الما�صي ومنذ  تبلغ اآن من العمر 

الن�صيان.  من  والمزيد  المزيد  من  تعاني  اأ�صبحت  الوقت  ذلك 

المحلي  البريدج  نادي  في  الورق  لعب  عن  التوقف  اإلى  وا�صطرت 

تنظيم  اإليها  اأ�صند  اأنه  ون�صيت  اللعبة.  في  التركيز  ت�صتطع  لم  الأنها 

هذا  وكان   - المحلية  الن�صائية  الموؤ�ص�صة  اجتماع  في  ال�صاي  تقديم 

خطاأ في غاية االإحراج. ومنذ ذلك الوقت ازدادت حالتها �صوءًا. فقد 

فقدت الكثير من طاقتها الحركية  واأ�صبحت اأمور �صغيرة مثل تعليق 

ق�صت  النهاية  وفي  اأداوؤها.  عليها  ي�صعب  التي  االأمور  من  الغ�صيل، 

بالمنزل ال تفعل �صيئًا. فلم تكن  الوقت جال�صة  المزيد والمزيد من 

اإلى  ت�صتطيع تذكر الجزء الذي كانت تقراأه من كتاب ما، باالإ�صافة 

اقترح  وعندما  التلفاز.  م�صاهدة  عند  بالمتعة  ال�صعور  فقدت  اأنها 

طبيبها اأنها تعاني من االكتئاب لم توافقه الراأي، ولم  ت�صعر حينها 

بالحزن اأو بالرغبة في البكاء.

ما هو الخرف؟
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راأت  اإذ  األزهايمر،  اإ�صابتها بمر�ض  اآن قلقة من احتمال  وكانت 

الرغم  وعلى  �صنوات.  ب�صع  قبل  المر�ض  بهذا  م�صابة  لها  �صديقة 

من ذلك فبعد نظام من العالج المقاوم لالإحباط، عادت م�صتويات 

الطاقة والتركيز اإلى حالتها الطبيعية وبداأت ذاكرتها تتح�صن. وبعد 

ثالثة �صهور عادت مرة اأخرى للعب الورق وتنظيم اإعداد ال�صاي في 

الموؤ�ص�صة الن�صائية. 

للذاكرة  بطيئًا  فقدانًا  ت�صبب  التي  الحاالت  من  الكثير  توجد 

المر�صية  الحاالت  هذه  وبع�ض  الخرف.  باأعرا�ض  �صبيهة  وت�صو�صًا، 

المهم  من  تجعل  التي  االأ�صباب  اأحد  هي  وهذه  عالجها.  يمكن 

تغير  اأو  الذاكرة  فقد  مثل  اأعرا�ض  من  يعانون  الذين  لالأ�صخا�ض 

ال�صخ�صية  اأن يذهبوا اإلى الطبيب الإجراء فح�ض �صامل. 

االكتئاب

ي�صيب االكتئاب واحد من كل ثالثة اأ�صخا�ض في مرحلة ما من 

اإذ  العمر،  من  متقدمة  مرحلة  في  الخ�صو�ض  وجه  وعلى  حياتهم. 

يمكن اأن ت�صخ�ض الحالة خطاأً باأنها خرف ب�صبب ت�صابه الكثير من 

االأعرا�ض.

• االإحباط	

• تنظم 	 الرقبة  في  موجودة  غدة  )هي  الدرقية  الغدة  ك�صل 

االأي�ض(

• مر�ض باركن�صون	

• حالة  الت�صو�ض اأو االرتباك الحادة )هذيان(	

• نق�ض بع�ض الفيتامينات )على �صبيل المثال، فيتامين ب12(	

• بع�ض العدوى )على �صبيل المثال، مر�ض الزهري(	

• نادر الحدوث، ورم المخ الذي يمكن اأن ي�صبه الخرف	

حالت يمكن اأن تحاكي الخرف
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ويمكن اأن ي�صكو االأ�صخا�ض الذين يعانون من االكتئاب من اأنهم 

يفقد  اأن  اأو  الطاقة  من  يقلل  اأن  لهذا  ويمكن  محبطون،  اأو  مغتمون 

ال�صعور بالمتعة. وغالبًا ال يوجد ما ي�صعرهم بالتفاوؤل.

التحرك  )وخا�صة  النوم  ا�صطراب  االأخرى  االأعرا�ض  وتت�صمن 

الليلي(، فقدان ال�صهية، �صعف التركيز و�صعف الذاكرة. وتعّد هذه 

الكثير  اإ�صابة  الم�صاعفات  اإلى  وي�صاف  للخرف.  �صائعة  اأعرا�صًا 

ممن يعانون من الخرف باالكتئاب – بمعنى اأن الكثير، اأي اإن حوالى 

وتت�صمن  باالكتئاب.  ي�صابوا  اأن  يمكن  بالخرف  الم�صابين  ن�صف 

االأمور التي يمكن اأن ت�صير اإلى االكتئاب بعك�ض الخرف التالي:

• يكون ال�صعور االأ�صواأ في ال�صباح )ويمكن اأن تتخذ قاعدة وهي اأن 	

الم�صابين بالخرف يميلون اإلى اأن يكونوا اأكثر تفاوؤاًل بال�صباح(

• ال�صعور بالذنب، وعدم القيمة اأو الرغبة في االنتحار	

• المزاج ال�صيء، والذي ي�صتمر الأ�صابيع	

ك�صل الغدة الدرقية

الق�صور  هذا  ويبداأ  الدرقية،  الغدة  ق�صور  اأي�صًا  عليه  يطلق 

تدريجيًا وي�صعب ر�صده. وي�صعر النا�ض الذين يعانون من هذه الحالة 

بالبرد طوال الوقت، ويمكن اأن ي�صير جلدهم خ�صنًا وجافًا، وي�صعرون 

في العموم باالإرهاق وبطء التفكير. ولتاأكيد الت�صخي�ض القيام ال بد 

من اإجراء اختبار دم.

مر�ض باركن�صون

هذا المر�ض هو خلل �صائع في كبار ال�صن اأو الم�صنين. ويمكن اأن 

يالحظ اأن الم�صابين بمر�ض باركن�صون يعانون من رجفان اأو رعا�ض 

)وهو يبداأ غالبًا في يد واحدة(، ويمكن مالحظته ب�صورة اأكبر عند 

اال�صترخاء، ومن تيب�ض في الذراعين وال�صاقين. وُيظهر االأ�صخا�ض 

الم�صابون بمر�ض باركن�صون تعبيرات وجه اأقل من الطبيعي، ويمكن 

اأن يعانوا من م�صكالت في الم�صي. 

ما هو الخرف؟
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الهذيان/حالة ت�صو�ض حادة

لعدد  الت�صو�ض  اأو  باالرتباك  اأحيانًا  االأ�صخا�ض  ي�صاب  اأن  يمكن 

من ال�صاعات اأو االأيام. ولكن هذا لي�ض خرفًا، ولكن �صيئًا ُيطلق عليه 

االأطباء هذيانًا، اأو حالة ت�صو�ض حادة. واأحد اأهم االختالفات هي ان 

بالنعا�ض  بالهذيان  الم�صابون  وي�صعر  �صريعًا.  تبداأ  الهذيان  اأعرا�ض 

والرغبة في النوم. وغالبًا ما تحدث تقلبات مزاجية متالحقة، على 

�صبيل المثال، فيمكن اأن يبدوا هادئين لمدة دقيقة، ثم ال يلبثون اأن 

يتحولوا اإلى حالة من الكرب، الهياج اأو العدوانية. وغالبًا ما ُيهلو�صون 

)روؤية اأ�صياء ال وجود لها(. ويكون ال�صلوك اأكثر ا�صطرابًا بالليل. توجد 

العديد من االأ�صياء التي يمكن اأن ت�صبب الهذيان، االأكثر �صيوعًا عدوى 

اأو  الممنوعة  الم�صروبات  تناول  االأدوية،  ال�صكري،  البول،  اأو  ال�صدر 

اأو ارتباك حاد،  ال�صكتة الدماغية. اإذا تطور لدى �صخ�ض ما ت�صو�ض 

فيلزمه زيارة طبيب اأو يوؤخذ اإلى الم�صت�صفى كحالة طارئة.

النقاط الأ�شا�شية

الخرف هو مر�ض طبيعي وال تت�صبب به ال�صيخوخة الطبيعية �

النوع االأكثر �صيوعًا للخرف هو مر�ض األزهايمر، على الرغم  �

من وجود اأ�صباب اأخرى كثيرة

ي�صاب  � �صخ�ض  واأي  الخرف،  ت�صبه  الحاالت  من  الكثير 

باأعرا�ض االرتباك ينبغي عليه زيارة الطبيب
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 أعراض 
الخرف

كيف يبداأ الخرف

الم�صابون  اأعرا�ض الخرف �صريعًا؛ فعندما يعود  تبداأ  كثيرًا ما 

ليحاولوا معرفة متى  الوراء  اإلى  بذاكرتهم  بالخرف هم وعائالتهم 

بداأت االأعرا�ض االأولية، ف�صي�صعب عليهم تحديد التاريخ.

اأحيانًا يلحظ النا�ض الأول مرة وجود م�صكلة عندما يغير ال�صخ�ض 

الم�صاب حياته الروتينية، على �صبيل المثال، عندما يذهبون في عطلة 

اأو يمر�صون. كما يمكن اأن تك�صف وفاة �صريك الحياة وجود الخرف في 

�صريك الحياة االآخر. غير اأن فقدان االأعزاء ال ي�صبب الخرف، ولكن 

يمكن اأن يك�صفه الأن ال�صخ�ض الذي توفي كان م�صاندًا له.

حالة  تقريبًا  ي�صيب  الخرف  اأن  ُيعتقد  المتحدة  المملكة  وفي 

واحدة من بين ثالثة حاالت، وذلك بالن�صبة للذين فح�صهم الطبيب 

بالفعل  يذهبون  الذين  هوؤالء  ومن  �صليمة.  بطريقة  و�صّخ�صهم 

بداية  بين  �صنتين  اإلى  �صنة  من  غالبًا  االأمر  ي�صتغرق  الطبيب،  اإلى 

االأعرا�ض والذهاب للطببيب.

هذه فترة طويلة، وتكون ن�صيحتنا، اإذا ا�صتبهت اأن هذا ال�صخ�ض 

الم�صاب هو اأنت، اأو �صخ�ض مقرب منك، م�صاب بالخرف، فيجب 

عليك طلب الم�صورة  الطبية عاجاًل بداًل من طلبها الحقًا. 
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ون�صتبعد بالت�صخي�ض الدقيق للخرف احتمال اإعطاء العالج لحالة 

الت�صخي�ض  اأن هذا  كما  الخرف.  ي�صبه  الذي  االكتئاب  مثل  مختلفة 

من  رعايتهم  على  والقائمين  بالخرف  الم�صابين  يمكن  الدقيق 

القيام  المثال،  �صبيل  على  للم�صتقبل،  االأف�صل  واالإعداد  التخطيط 

بتفوي�ض اأحد بالكامل. ويتيح الت�صخي�ض الدقيق العالج  في مرحلة 

مبكرة من المر�ض.

تقدم مر�س الخرف

االأ�صخا�ض  ي�صيب  فهو  متطور.  مر�ض  عادًة  الخرف  مر�ض  اإن 

التي يتطور بها تعك�ض  اأن االأعرا�ض والطريقة  بطرق مختلفة. ذلك 

وال�صحة  االإن�صانية،  العالقات  طبيعة  الحياة،  اأ�صلوب  ال�صخ�صية، 

العقلية والبدنية.

توجد  ولكن  المختلفة  الخرف  باأنواع  الخا�صة  االأعرا�ض  تتنوع 

بينهما بع�ض اأوجه ال�صبه الكبيرة. واالأكثر �صيوعًا هو فقدان الذاكرة 

اال�صتقاللية  فقد  اإلى  يوؤدي  الذي  االأمر  العملية  القدرات  وفقدان 

كثيرًا.  المر�ض  عالج  نظام  ويتنوع  االجتماعية.  العالقات  والتاأثير 

عامًا،   20 من  الأكثر  المر�ض  بهذا  يعي�صوا  اأن  للم�صابين  فيمكن 

يموت  النهاية  وفي  بكثير.  هذا  من  اأقل  المدة  تكون  اأن  يمكن  ولكن 

القلبية  النوبة  مثل  اأخرى  مر�صية  حالة  ب�صبب  بالخرف  الم�صابون 

�صلة  االأحيان  الكثير من  في  لها  اأن اليكون  يمكن  والتي  العدوى،  اأو 

بمر�ض الخرف.

في اأثناء ال�صنوات االأخيرة، اأدت الرعاية االأف�صل والفهم الجيد 

للمر�ض اإلى توقعات اأف�صل للحياة،  وحياة جيدة للم�صابين بالخرف. 

وعلى الرغم من تقدم الخرف بمعدالت مختلفة، نجد اأنه من المفيد 

اإذ  ا�صتعرا�ض اأعرا�ض تقدمه في مرحلة مبكرة. وهذا دليل �صعب. 

ال يوجد لدى اأي �صخ�ض قائمة بجميع االأعرا�ض، ولكن هذه القائمة 

تفهم  على  بالرعاية  والقائمين  بالخرف  الم�صابين  ت�صاعد  �صوف 

التخطيط  ت�صاعدهم على  الم�صتقبل، كما  ما هم مقدمون عليه في 

للم�صتقبل.  
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مرحلة مبكرة

درا�صة حالة – ريت�صارد

عندما عاد كاًل من ريت�صارد وبيف بذاكرتهما اإلى الوراء، اكت�صفا 

وكان  للب�صتنة؛  حبه  تال�صى  فقد  ل�صنوات.  االألغاز  من  الكثير  وجود 

لعبة  عن  توقف  فقد  ال�صيء،  بع�ض  غام�صًا  االأحيان  بع�ض  في  يبدو 

كان  رت�صارد  اأن  هو  تمت مالحظته  �صيء  واأول  المتقاطعة.  الكلمات 

اأقل قدرة على تحمل اإجراء حوارات هاتفية. لقد كان طبيعيًا عندما 

كان يقوم بنف�صه باإجراء مكالمة هاتفية، ولكنه  كان ي�صاب باالرتباك 

والت�صو�ض اإذا ات�صل به اأحد هاتفيًا.

وبالتالي  تدريجية،  عادًة  الخرف  اأعرا�ض  ظهور  بداية  تكون 

ما  فكثيرًا  المر�ض.  ظهور  لبداية  الحقيقي  الوقت  معرفة  ي�صعب 

الرجوع  النا�ض  من  ُيطلب  وعندما  هذه  البداية  مرحلة  اإغفال  يتم 

هذه  حدوث  فيه  يدركون  الذي  الوقت  اإلى  الوراء  اإلى  بذاكرتهم 

االأعرا�ض  هذه  خطورة  اإدراك  يتم  لم  اأنه  يرون  الغريبة،  االأعرا�ض 

اأو اأنه تم التجاوز عنها باعتبار اأنها جزء من ال�صيخوخة الطبيعية.

لقد كانت �صدمة. فعند الرجوع بالذاكرة اإلى الوراء، اأرى اأنه كان 

يت�صرف بغرابة، ولكن لم يُقدني �صيء اإلى الت�صديق باأنه كان يعاني 

من مر�ض األزهايمر. 

ال�صخ�ض في المرحلة االأولى من المر�ض:

• ي�صبح كثير الن�صيان، وخ�صو�صًا االأمور التي حدثت للتو	

• اأو عدم 	 اإلى تفويت المواعيد  يفقد االإح�صا�ض بالزمن، ما يوؤدي 

دفع الفواتير

• يظهر عليه فقدان االهتمام والتركيز ال�صعيف	

اأعرا�ض الخرف
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• يفقد الحافز	

لقد كان يفخر بحديقته. وقبل حوالى عام اأو ما يقرب من ذلك  

تحولت الحديقة اإلى بّرية.

• ي�صبح اأكثر انطوائية	

• اإيجاد الكلمات 	 اللغة م�صحوبة ب�صعوبة في  يعاني م�صكالت مع 

المنا�صبة

• يظهر �صلوكًا غريبًا	

مرة  الأول  فيه  ظهرت  الذي  المكان  هو  الغولف  ملعب  كان  لقد 

وتجنب  اللعبة.  قواعد  يتجاوز  بداأ  فقد  المر�ض.  عالمات  بع�ض 

االأ�صدقاء اللعب معه.

• يكون لديه �صعوبة في اإتخاذ القرارات	

• ي�صبح اأقل ارتباطًا بالعائلة/ال�صحبة.	

قليل  كان  فقد  عليها.  كان  التي  ال�صخ�صية  يعد  ولم  تغير،  لقد 

الحديث وقليل الفرح. في البداية اعتقدت اأنه محبط. 

• يكون مختلفًا عن من هم في �صنه	

• يظهر تقلبات مزاجية ويكون مكتئبًا اأو �صريع االنفعال	

قبل الت�صخي�ض كان عندي ا�صتف�صارات تتعلق بم�صكالت الن�صيان، 

االكتئاب والالمباالة. في البداية لم اأثق بزوجتي الأني بداأت اأفكر اأن 

كل هذا ذنبي، واأن علي تقبل الظروف.

المرحلة الو�شطى

هذا هو الوقت الذي ي�صبح فيه من الوا�صح اأن ال�صخ�ض يعاني من 

الخرف واأن الخرف يوؤثر يوميًا في الم�صتوى الوظيفي وفي القدرات. 

وقلة  االإحباط  في  تتمثل  ال�صلوك  في  تغيرات  غالبًا  يرجح  قد  وهذا 

التفاهم  بين ال�صخ�ض الم�صاب بالخرف والقائم على رعايته. 

على  المرحلة  هذه  في  بالخرف  الم�صاب  ال�صخ�ض  يكون  قد 
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النحو التالي:

• العائلة 	 اأفراد  اأ�صماء  ين�صى  اأن  – فيمكن  الن�صيان  كثير  ي�صبح 

واالأ�صدقاء المقربين واالأحداث االأخيرة، ما قد يزيد دائمًا من 

االأ�صئلة المتكررة

• الهيمان على الوجه خارج المنزل و�صّل الطريق	

• لي�ض قادرًا على التفرقة بين النهار والليل ولديه �صعوبة في النوم	

• لديه �صعوبات في فهم ما يقال	

• لديه �صعوبة متزايدة في الحديث	

• لديها م�صكالت في اأداء المهام المنزلية مثل التنظيف والطبخ	

• اإلى الم�صاعدة عند ارتداء المالب�ض، االغت�صال، ويحتاج 	 يحتاج 

اإلى من يذكره بالذهاب اإلى دورة المياه

• عدوانيًا	

• يعاني من الهلو�صة	

المرحلة المتاأخرة

يكون هذا عندما يعاني ال�صخ�ض الم�صاب بالخرف من م�صكالت 

خطيرة تتعلق بالذاكرة وي�صبح معتمدًا بالكامل على االآخرين للقيام 

برعايته بدنيًا، فيمكن اأن يكون لدى الم�صابين  بالخرف:

• �صعوبة في التوا�صل	

• اإدراك �صعيف الأفراد العائلة واالأ�صدقاء	

• ال ي�صتطيعون فهم الذي يقال لهم اأو الذي يحدث حولهم	

• يحتاجون اإلى الم�صاعدة اأثناء تناول الطعام	

• يعانون من م�صكالت في الم�صي	

اأعرا�ض الخرف



38

األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف

• يعانون من م�صكالت في البلع	

• يكونون قابعين في الفرا�ض اأو جال�صين على الكر�صي.	

يتوقف  ل�صنوات، فهذا  اأو  الأ�صهر  ت�صتمر  اأن  المرحلة  لهذه  يمكن 

يتلقاها.  التي  الرعاية  جودة  وعلى  لل�صخ�ض،  البدنية  ال�صحة  على 

اأو  الدماغية  ال�صكتات  العدوى،  ب�صبب  الوفاة  تحدث  اأن  ويمكن 

النوبات القلبية.

المرحلة الأخيرة

بحلول هذه المرحلة �صيكون ال�صخ�ض غير قادر على الحديث اأو 

ت�صمل  تامة  رعاية  اإلى  المري�ض  و�صيحتاج  �صليمة،  ب�صورة  التحرك 

الم�صاعدة على تناول الطعام وال�صراب. 

من  المر�ض  من  االأخيرة  المرحلة  في  الم�صاب  يعاني  غالبًا 

ال�صخ�ض  لدى  يكون  االأخيرة  المرحلة  في  وحتى  البلع.  في  �صعوبة 

اإدراكًا لما يدور حوله ولمن حوله من النا�ض. ومن غير المعروف ما 

الذي يمكن اأن يفهمه ال�صخ�ض الم�صاب في هذه المرحلة.

وعلى االأرجح اأن ي�صعر الم�صاب باالألم )على �صبيل المثال، األم 

االأ�صنان اأو االإم�صاك(و�صي�صعر بعدم الراحة عند الجوع اأو العط�ض. 

الخرف  يعانون  من  بعالج  االأطباء  بع�ض  يقوم  كان  الما�صي  وفي 

بطريقة مختلفة وذلك فقط الأنهم م�صابون بالخرف. هذا غير الئق، 

الحقوق  لديهم  يكون  اأن  يجب  بالخرف   الم�صابون  االأ�صخا�ض  الأن 

اأي  مثل  مثلهم  المتخ�ص�ض  ورعاية  بالعالج  يتعلق  ما  في  نف�صها 

�صخ�ض عادي.

 من المهم التاأقلم  مع فكرة الموت ب�صبب الخرف وو�صع  خطط 

لهذا الموت. فاإذا كنت تعاني من الخرف، فمن المفيد مناق�صة اأنواع 

العالجات التي تحب، والتي ال تحب، اأن تخ�صع لها، عندما ت�صل اإلى 

المرحلة االأخيرة من المر�ض.

وغالبًا ما يكون مفيدًا اأن تدون اأفكارك واأمنياتك التي ترغب في 

تحقيقها، على �صبيل المثال اتخاذ قرار م�صبق. واإنه اأي�صًا من المفيد 
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اأن تقوم بتعيين وكيل عنك يقوم باأعمال الرعاية والذي �صيكون قادرًا 

على اتخاذ القرارات بالنيابة عنك في حال كنت غير قادر على ذلك.  

ومن القرارات التي �صترغب في اتخاذها هي قرارات في ما اإذا كنت 

ترغب في الموت في المنزل اأم في الم�صت�صفى ومن القرارات اأي�صًا 

هل ترغب في اأن يجرى لك اإنعا�ض للقلب اإذا توقف قلبك اأم ال. 

االأطباء  على  يكون  وكتابته،  م�صبق  قرار  بتدوين  تقوم  وعندما 

اإجبارهم على   اإذا رف�صت العالج، ولكنك ال ت�صتطيع  اتباع رغباتك 

الحالة. على  المهني على  ي�صير �صد حكمهم  كان هذا  اإذا  عالجك 

الحيوية  الم�صادات  ترغب في  اأنك ال  تقول  اأن  يمكن  المثال،  �صبيل 

اإذا اأ�صبت بعدوى ال�صدر، ولكنك الت�صتطيع اأن تطلب من االأطباء اأن 

يعجلوا وفاتك باعطائك المورفين. 

ت�شخي�س الخرف

يعد التعرف اإلى اأعرا�ض الخرف هو الخطوة االأولى تجاه التو�صل 

اإلى ت�صخي�ض الحالة والح�صول على م�صاعدة. واإذا كنت اأنت اأو اأحد 

اأقربائك قلقًا من كونك مكتئبًا اأو كثير الن�صيان اأو يظهر عليك  اأي 

اإلى الطبيب  الذهاب  اأعاله فيكون  المذكورة  ال�صابقة  العالمات  من 

العام هي خطوتك االأولى. ويعد الت�صخي�ض الدقيق والمبكر للمر�ض 

مفيدًا لعدة اأ�صباب:

• تظهر 	 التي  الغريبة  وال�صلوكيات  لالأعرا�ض  تف�صيرًا  يعطينا  اإنه 

على  والقائمين  بالخرف  الم�صابين  وي�صاعد  المري�ض  على 

رعايتهم اأن يكونوا اأكثر ا�صتعدادًا للتعامل مع المر�ض ومعرفتهم 

بالذي ي�صتوجب عليهم توقعه بمرور الوقت.

اأعانيه، على الرغم  »اإنه من الجيد معرفة ما هو المر�ض الذي 

اإح�صا�صك  هو  االأف�صل  ال�صعور  فهمه.  دائمًا  اأ�صتطيع  ال  اأني  من 

باالأمان والحب واأن يكون لديك اأ�صدقاء. من ف�صلكم ال تتركوني 

بمفردي«.

اأعرا�ض الخرف
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قام الت�صخي�ض بتف�صير العديد من مخاوفي وقلقي لعدم معرفتي 

اأكبر  قدرًا  والدتي  اإعطاء  على  �صاعدني  االأمر  هذا  يجري.  بما 

من الرعاية.

• معهم 	 يجري  الذي  بفهم  اأي�صًا  ي�صمح  المبكر  الت�صخي�ض  اإن 

المثال،  �صبيل  على  حياتهم.  في  التحكم  من  قدرًا  ويعطيهم 

فيمكنهم اتخاذ القرار ب�صاأن عالج بعينه، كتابة و�صية، الذهاب 

في عطلة، زيارة االأقارب الذين يقطنون في اأماكن بعيدة، وعمل 

توكيالت لمن يقوم بالرعاية المالية واالجتماعية. 

• يمكن اأن ت�صاعد خدمات الدعم المنا�صبة والم�صاعدات المالية 	

النا�ض في التخطيط للم�صتقبل:

تتعلق  خطط  و�صع  في  واأمي(  منا)اأنا  كاًل  الت�صخي�ض  وي�صاعد 

بكيفية رعايتها. وهذا االأمر هياأني الأكون وكياًل اأف�صل عنها في 

حال كانت هي غير قادرة على اتخاذ قراراتها. 

• مع 	 ال�صليم  التعامل  والمبكر  الدقيق  الت�صخي�ض  وي�صمن 

الم�صكالت االأخرى التي توؤدي اإلى فقدان الذاكرة واالكتئاب.

• الم�صابين 	 من  كبير  عدد  اإلى  بالن�صبة  االآن   الممكن  من  لي�ض 

بالخرف التنبوؤ باالأدوية التي يكون من �صاأنها اإبطاء عملية تقدم 

فلن  المر�ض،  ت�صخي�ض  يتم  لم  اإذا  اأنه  الوا�صح  ومن  المر�ض. 

يكون ممكنًا اإعطاء العالج المنا�صب. 

كيف يتم ت�شخي�س المر�س

ال يوجد اختبار ب�صيط ي�صاعد في ت�صخي�ض المر�ض. ويتم اإجراء 

الت�صخي�ض بالح�صول على �صرح دقيق من الم�صاب بالمر�ض، يمكن 

الح�صول على هذا ال�صرح من �صديق مقرب اأو قريب. 

روؤية الطبيب

طبيب،  روؤية  هي  ت�صخي�ض  على  للح�صول  االأولى  الخطوة  اإن 

وهذا غالبًا ما يتطلب قدرًا من ال�صجاعة. وغالبًا ال يرى الم�صابون 
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يكون من المفيد اللجوء اإلى الت�صخي�ض الدقيق والمبكر للمر�ض.

الخطوة االأولى للح�صول على ت�صخي�ض للحالة المر�صية هي الذهاب لزيارة الطبيب.

بالخرف اأنهم يعانون من اأي م�صكلة، لذلك يكون اأحيانًا من المفيد 

�صخ�ض  ا�صتدعت حالة  واإذا  الطبيب.  اإلى  الذهاب  اأثناء  مرافقتهم 

مع  مبا�صرة  الحديث  عليك  فيجب  يرف�ض،  ولكنه  الطبيب،  روؤية  ما 

عن  العام  الطبيب  �صي�صاأل  ما  وغالبًا  عنه.  بالنيابة  العام  الطبيب 

اأداء  في  المري�ض  يواجهها  التي  وال�صعوبات  بالذاكرة  تتعلق  اأمور 

المهام اليومية. فيمكن اأن يقوم الطبيب العام بتنظيم اإجراء بع�ض 

الفحو�صات بنف�صه، ولكن يمكن ت�صريع مثل هذه االأمور بالتوجه اإلى 

متخ�ص�ض. 

االإحالة اإلى متخ�ص�ض

�صيكون هذا المتخ�ص�ض عادًة:

• طبيب نف�صي لكبار ال�صن )هو طبيب متخ�ص�ض في اال�صطرابات 	

العقلية الخا�صة بكبار ال�صن(.

• طبيب االأمرا�ض الع�صبية )هو طبيب متخ�ص�ض في االأمرا�ض 	

التي لها عالقة بالجهاز الع�صبي(.

اأعرا�ض الخرف
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• في 	 متخ�ص�ض  طبيب  )هو  ال�صيخوخة  باأمرا�ض  متخ�ص�ض 

االأمرا�ض التي ت�صيب الم�صنين(.

ولكن الطبيب الذي �صيتم اإحالة المر�صى اإليه يتم اختياره بناًء 

نوع  وعلى   منها  يعانون  التي  االأعرا�ض  وعلى  المر�صى،  عمر  على 

الخدمات المتوفرة لرعايتهم. من المفيد اأحيانًا روؤية اأكثر من طبيب 

االأمرا�ض  طبيب  ي�صتعين  اأن  يمكن  المثال،  �صبيل  على  متخ�ص�ض، 

يتعلق  ما  في  راأيه  عن  لي�صاأله  ال�صن  لكبار  نف�صي  بطبيب  الع�صبية 

بوجود اأعرا�ض لالكتئاب.

اأو في  وي�صتطيع الطبيب المتخ�ص�ض روؤية المري�ض في العيادة 

الذين  النف�صيين  واالأطباء  بالمنزل.  لروؤيته  يذهب  اأو  الم�صت�صفى 

يعالجون كبار ال�صن، يذهبون غالبًا لروؤيتهم في المنزل، ولكن هذا 

للطبيب  ي�صمح  اأي�صًا  ولكنه  للمري�ض،  مالئمًا  عادًة  يكون  ال  االأمر 

في  ال�صخ�ض  بها  يتعامل  التي  الكيفية  ويقي�ض  المنزل  جو  بتقييم 

المنزل. 

اأن  اإلى  حاجة  في  دائمًا  الطبيب  �صيكون  ذلك  من  الرغم  وعلى 

و�صفهم  عن  قريب(  اأو  مقرب  �صديق  )عادة  اآخر  �صخ�صًا  ي�صاأل 

على  �صخ�صًا  مع  الحديث  اإلى  الطبيب  يحتاج  اأن  ويمكن  للحالة، 

انفراد حتي ي�صتطيع التكلم بال قيود. 

قائمة  عــمــل  المفيد  فــمــن  الــطــبــيــب،  ــارة  ــزي ل تــذهــب  وعــنــدمــا 

بــداأت  ومتى  الحظتها  التي  االأعــرا�ــض  ت�صغلك،  التي  بالمالحظات 

تحدث.ويمكن اأن ي�صتغرق تقييم الحالة المر�صية يومًا واحدًا، ويمكن 

اأن يتم اإنجازه خالل ب�صعة اأ�صابيع. 

�صيقوم الطبيب باال�صتف�صار عن االأمور التالية:

• هذه 	 بها  لوحظت  التي  االأولى  المرة  عن  خ�صو�صًا  االأعرا�ض، 

االأعرا�ض وكيف تقدمت وتطورت.



43

• القيام 	 وفي  الحياة  في  االأعرا�ض  هذه  بها  توؤثر  التي  الكيفية 

بالمهام اليومية

• تاريخ ال�صخ�ض القديم مت�صمنًا التاريخ الطبي واالأدوية	

• و�صف ل�صخ�صية ال�صخ�ض ال�صابقة	

• تاريخ العائلة	

• اآراء المري�ض في ما يتعلق باالأعرا�ض	

اأن يكون �صورة عن ال�صخ�ض، تعرف بق�صة  يجب على الطبيب 

الحياة، بحيث ي�صتطيع روؤية الم�صكالت وال�صعوبات في اإطار الفرد. 

القلب  اأن  من  للتحقق  البدني  الفح�ض  التقييم  يت�صمن  اأن  بد  وال 

والرئتين يعمالن بطريقة �صليمة، وللتحقق من وجود عالمات لمر�ض 

ع�صبي مثل مر�ض باركن�صون اأو ال�صكتة الدماغية من عدمه، ولتقدير 

وجود  من  النف�صي  التقييم  يتحقق  اأن  والبد  ال�صقوط.  كثرة  خطورة 

اأعرا�ض االكتئاب، الغ�صب والذهان )على �صبيل المثال، الهلو�صة(.

اختبارات الذاكرة )القدرات االإدراكية(

االختبارات  اأكثر  وهو  ب�صيط.  ذاكرة  اختبار  اإجراء  ال�صائع  من 

�صيوعًا، ويطلق عليه »اختبار الحالة الذهنية الم�صغرة«، ولكنه يتم  

االختبارات  معظم  وت�صتغرق  متعددة.  اأخرى  اختبارات  با�صتخدام 

االأ�صئلة  من  مجموعة  بطرح  الطبيب  ويقوم  دقائق.  ع�صر  حوالى 

تت�صمن ال�صوؤال عن تاريخ اليوم ومكان وجود ال�صخ�ض حاليًا، ويجري 

اختبارًا لالإدراك، والتركيز والذاكرة. ويمكن اأن يطلب الطبيب من 

ال�صخ�ض تكرار عبارة، ن�صخ ر�صم وكتابة جملة. 

ت�صمية  مثل  اأخرى  اختبارات  باإجراء  يقوم  اأن  للطبيب  ويمكن 

الحيوانات اأو تخمين ارتفاعات االأ�صياء. ويهدف الطبيب في الكثير 

والتفكير )طب  للذاكرة  تعمقًا  اأكثر  اختبار  اإجراء  اإلى  الحاالت  من 

نف�صي  طبيب  بوا�صطة  عادًة  اإجراوؤه  يتم  والذي  واالأع�صاب(،  المخ 

اأن  يمكن  الذاكرة(.  مثل  العقلية  العمليات  في  متخ�ص�ض  )طبيب 

ت�صتغرق هذه االختبارات �صاعة وتعطي ملفًا مف�صاًل عن التغييرات 

اأعرا�ض الخرف
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الحادثة في وظائف المخ وت�صاعد في تحديد االأجزاء الم�صابة فيه 

ت�صير  اأن  ويمكن  الفرد.  لدى  الجبهي(  الف�ض  المثال،  �صبيل  )على 

القدرات  في  انخفا�ض  وجود  احتمالية  اإلى  اأي�صًا  االختبارات  هذه 

االإدراكية المتوقعة للفرد من عدمه. 

المعالج المهني

وهو  بالتقييم،  يقومون  من  �صمن  يدخل  اآخر  �صخ�ض  ويوجد 

في  اأو  المنزل  في  تقييمًا  يجري  اأن  يمكن  الذي  المهني  المعالج 

اأن ي�صاعد هذا في تقييم  مكان متخ�ص�ض مثل الم�صت�صفى. ويمكن 

ال�صخ�ض  فيها  يحتاج  التي  والمجاالت  اليومية  واالأن�صطة  المهارات 

تقييم  في  االختبار  ي�صاعد  اأن  يمكن  كما  والتكيف.  الم�صاعدة  اإلى 

البيئة وتحديد التغيرات واالآليات التي يمكن اأن ت�صاعد في الحفاظ 

على اال�صتقاللية  وتقلل من المخاطر.

توجد  كانت  اإذا  ما  يتحقق  اأن  بالتقييم  يقوم  من  على  ويجب 

مخاطر اأم ال )على �صبيل المثال، ال�صقوط من على ال�صاللم اأو �صل 

الطريق( وما اإذا كان ال�صخ�ض يح�صل على الطعام الكافي وي�صتطيع 

اإعداد الوجبات. ويمكن اأن يك�صف النظر في ثالجة �صخ�ض م�صاب 

بالخرف الكثير. 

االخت�صا�صي االجتماعي

بالتقييم.  يقومون  من  �صمن  ال�صخ�ض  هذا  يدخل  اأن  ويمكن 

التي  العملية  الم�صاعدة  تحديد  في  ي�صاعدوا  اأن  لهوؤالء  فيمكن 

توفير  اأجل  من  التدابير  اتخاذ  على  ويعمل  ال�صخ�ض،  اإليها  يحتاج  

هذه الم�صاعدة وتقديم الم�صورة والمعلومات التي من �صاأنها اأن تفي 

بهذه االحتياجات. ويكون الم�صابون عر�صة لمخاطر تتعلق باالأمور 

اأو  موؤتمنين  بوا�صطة  ال�صون،  اإلى  اأموالهم  تحتاج  فربما  المالية، 

االخت�صا�صي   به  ي�صاعد  اأن  يمكن  اآخر  اأمر  وهو  حماية،  محكمة 

االجتماعي.
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مخرج  عن  مثال 

للت�صوير بالرنين 

المغناطي�صي

المري�ض

ما�صح الرنين المغناطي�صي

المغناطي�صات

ت�شوير بالرنين المغناطي�شي

ي�صتخدم الت�صوير بالرنين المغناطي�صي مغناطي�صات قوية جدًا، ل�صّف الّذرات 

الموجات  نب�صات  وتقوم  الج�صم.  من  فح�صه  يتم  الذي  الجزء  في  الموجودة 

الّذرات.  من  اإ�صارات  بانبعاث  يت�صبب  ما  اال�صطفاف،  هذا  بتفتيت  الراديوية 

لة لالأن�صجة ولالأع�صاء. ويمكن قيا�ض هذه االإ�صارات وبناء �صورة مف�صّ

فحو�صات اأخرى

يخ�صع كثير ممن ي�صتبه في اإ�صابتهم بالخرف لفحو�صات اأخرى 

الفحو�صات  وتت�صمن  اخت�صا�صي.  بوا�صطة  اإجرائها  ترتيب  يتم 

التالي:

• ت�صوير مقطعي محو�صب للدماغ بوا�صطة االأ�صعة فوق ال�صوتية.	

• الت�صوير بالرنين المغناطي�صي.	

• الت�صوير المقطعي باالإ�صدار البوزيتروني. 	

اأعرا�ض الخرف



46

األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف

ِمك�صاف االأ�صعة ال�صينية

المري�ض

�صوء االأ�صعة ال�صينية

مخرج  عن  مثال 

المقطعي  الت�صوير 

المحو�صب

م�صدر  االأ�صعة ال�صينية

)CT( الت�شوير المقطعي المحو�شب

ُيطلق الت�صوير المقطعي المحو�صب اأ�صعة �صينية عبر الدماغ من زوايا مختلفة. 

ويتم التقاط االأ�صعة ال�صينية بوا�صطة اأجهزة ا�صتقبال، ويتم تحليل المعلومات 

بوا�صطة كومبيوتر ل�صنع �صورة للدماغ.

تمدنا هذه الفحو�صات ب�صور تف�صيلية للدفاع، ويمكن اأن تظهر 

ال�صكتة  ب�صبب  التي تحدث  تلك  بالمخ مثل  التلف  اأو  ال�صمور  اأماكن 

�صغيرة  عربة  على  اال�صتلقاء  الفحو�صات  كافة  وتت�صمن  الدماغية. 

الما�صح  داخل  �صغير  متحرك  حامل  على  الجلو�ض  اإلى  واالنتقال 

ال�صوئي. 

ي�صتخدم جهاز الت�صوير بالرنين المغناطي�صي  نب�صًا مغناطي�صيًا 

قويًا لت�صوير بنية المخ، ويمكن اأن ينتج �صورًا تف�صيلية. ويمكن اأن 

اأن  المهم  فمن  لذلك  �صاعة،  ن�صف  حوالى  الفح�ض  هذا  ي�صتغرق 

يكون ال�صخ�ض م�صتلقيًا على ظهره و�صاكنًا، و�صي�صعر ال�صخ�ض عند 

بداية الفح�ض بال�صو�صاء وباالختناق.

�صغيرة  كميات  المحو�صب  المقطعي  الت�صوير  جهاز  ي�صتخدم 



47

الكاميرا

المري�ض

�صرير قابل 

للتعديل

الت�شوير المقطعي بالإ�شدار البروتيزوني

الخاليا  تتلقاها  والتي  الج�صم،  داخل  اإلى  الم�صعة  النويدات  هذه  اإدخال  يتم 

الع�صبية في الدماغ. ويمكن للت�صوير المقطعي باالإ�صدار البروتيزوني ك�صف 

االنبعاثات - و�صنع �صورة - با�صتخدام الكومبيوتر، لعمل الدماغ.

هذه  اأن  من  الرغم  وعلى  الدماغ.  لت�صوير  ال�صينية  االأ�صعة  من 

ال�صور ال تكون مف�صلة مثل تلك التي يتم الح�صول عليها من جهاز 

الت�صوير بالرنين المغناطي�صي، ولكن مع ذلك ال زالت هذه ال�صور 

�صرورية ومفيدة. وفي ما يتعلق بجهاز الت�صوير المقطعي باالإ�صدار 

البروتيزوني فاإن هذا يت�صمن حقن كمية �صغيرة من مادة م�صعة في 

بها  يعمل  التي  الكيفية  تو�صح  �صورة  على  للح�صول  وذلك  الوريد، 

الدماغ. 

اأ�صابيع حتى تظهر. و�صوف  تحتاج نتائج هذا الفح�ض اإلى عدة 

االأنيميا،  من  للتحقق  الدم  فحو�صات  من  بطلب عدد  الطبيب  يقوم 

الكلية  ووظائف  النخامية،  الغدة  كفاءة  الفيتامين،  ن�صب  االلتهاب، 

والكبد. ونح�صل على هذه النتائج عادة بعد اأيام قليلة. وثمة اختبارات 

اأعرا�ض الخرف
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الموجات الدماغية ُتعر�ض على ال�صا�صة
كهربائية  اأقطاب 

فروة  على  مثبتة 

الراأ�ض

الت�شوير الدماغي الكهربائي

بتثبيت عدة اأقطاب كهربائية �صغيرة على فروة راأ�ض المري�ض، ويمكن للطبيب 

وتظهر  الدماغ.  ن�صاط  لر�صد  الكهربائي  الدماغي  الت�صوير  جهاز  ا�صتخدام 

االإ�صارات الكهربائية الخا�صة بمخ المري�ض على ال�صا�صة.

اأخرى تت�صمن التخطيط الدماغي الكهربائي الذي يت�صمن ارتداء ما 

ي�صبه قبعة ال�صباحة يخرج منها العديد من االأ�صالك. وت�صاعد هذه 

االإ�صارات الكهربائية على التمييز بين االأنواع المختلفة من الخرف، 

ولكن هذا ال يحدث كثيرًا.

مناق�شة نتائج الختبارات

الجلو�ض  الطبيب  على  ينبغي  االختبارات  من  االنتهاء  عند 

قد  المري�ض.  مع  المر�صية  الحالة  ت�صخي�ض  لمناق�صة  واال�صتعداد 

يكون من المفيد اأن ت�صطحب معك �صديقًا اأو اأحد اأقربائك. وينبغي 

من  الت�صخي�ض  معرفة  في  المري�ض  رغبة  عن  الطبيب  ي�صاأل  اأن 
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عدمه، فاإذا كان يرغب في ذلك، فال بد من �صرح المو�صوع بب�صاطة 

وو�صوح. وتكون هذه فر�صة جيدة  لمناق�صة العالج، ونوع الم�صاعدة 

المطلوبة، وما هو الدعم العملي والعاطفي والمالي المتوفر. ويكون 

الرعاية  وكالء  تحديد  مثل  اأخرى  خطط  مناق�صة  اأي�صًا  المفيد  من 

وكتابة قرارات م�صبقة.

من  لذا  واحدة،  دفعة  �صيء  بكل  القيام  عادة  ال�صعب  من 

الم�صتح�صن الح�صول على موعد اآخر مع اال�صت�صاري اأو الطبيب.

النقاط الأ�شا�شية

لتلقي  � االأولى  الخطوة  هي  للمر�ض  ت�صخي�ض  على  الح�صول 

الم�صاعدة والدعم

 على كل م�صاب بالخرف اأن يحظى بفر�صة �صماع ت�صخي�ض  �

المر�ض

النف�صية  � البدنية،  العوامل  فح�ض  التقييم  يت�صمن  اأن  البد 

واالجتماعية

يتم  � ال  المتحدة  المملكة  في  بالخرف  الم�صابين  ثلثي  حوالى 

تقييمهم بطريقة �صليمة اأو ال يح�صلون على ت�صخي�ض

اأعرا�ض الخرف
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عالج الخرف

هل يمكن معالجة الخرف؟

من المهم التاأكيد اأن الركيزة االأ�صا�صية  للرعاية ال تقوم فقط 

على  والقائمين  بالخرف  الم�صاب  فاإمداد  باالأدوية.  العالج  على 

رعايته وعائلته بالدعم العملي والعاطفي، والتاأييد والمعلومات هو 

جزء كبير من العالج.

كثيرًا ما يعتقد اأن الخرف ال يمكن عالجه. �صحيح اأنه ال يمكن 

ال�صفاء منه، ولكن توجد اأمور كثيرة يمكن عملها للم�صاعدة. هذا ما 

�صنركز عليه في هذا الف�صل وفي الف�صل الذي يليه.

درا�صة حالة – جوي�ض

ا�صمي جوي�ض، واأ�صبحت اأعاني منذ ثالث �صنوات من الن�صيان 

المتزايد. في البداية، نحيت هذا جانبًا اعتقادًا مني اأن هذا االأمر 

اأثناء  التوا�صل  القدرة على  اأفقد  بداأت  ولكن عندما  ال�صن،  ب�صبب 

بالت�صوق،  القيام  بعد  اأثناء عودتي  الطريق  اأ�صل  وبداأت  الحوارات 

تحدثت اإلى زوجي اإيريك وقررنا الح�صول على م�صاعدة. فذهبنا 

اإلى الطبيب العام الذي قام باإحالتنا اإلى الم�صت�صفى.
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وبعد اأن اأكدت الفحو�صات اأنني ربما اأعاني من مر�ض األزهايمر، 

بداأ اال�صت�صاري باإعطائي دواء مقاومًا الألزهايمر. وبعد ثالث �صهور 

من تناول الدواء، �صعرت بثقة اأكبر اأثناءالحديث مع زوجي واأ�صبح 

باإمكاني الذهاب للت�صوق بمفردي.

والتي  الخرف،  لعالج  المتوفرة  العالجات  الف�صل  هذا  ي�صرح 

تت�صمن عالجات للذاكرة وال�صلوك الغريب. 

الوقاية من الخرف

علينا  يجب  التي  االأمور  حول  البحوث  من  كثير  اإجراء  يتم  لم 

ترتبط  خ�صائ�ض  فثمة  بالخرف.  االإ�صابة  من  للوقاية  بها  القيام 

بالخطورة المتزايدة من االإ�صابة بالخرف.

هذه الخ�صائ�ض تت�صمن التالي:

• التقدم في ال�صن	

• تاريخ عائلة لمر�ض الخرف	

• اإ�صابة بالراأ�ض	

• االكتئاب	

• احت�صاء الم�صروبات الممنوعة بكميات كبيرة	

كما قد تزيد العوامل التي قد توؤدي اإلى مر�ض القلب مثل �صغط 

ممار�صة  وعدم  الزائد  الوزن  التدخين،  ال�صكري،  المرتفع،  الدم 

التمارين الريا�صية، من خطر االإ�صابة بالخرف.

 وفي ما عدا التقدم في ال�صن وتاريخ العائلة الم�صبق، ال يوجد 

بالخرف، ويختلف  ارتباط قوي الأيٍّ من عوامل الخطورة هذه  ثمة 

العلماء كثيرًا في ما بينهم ب�صاأن ما هية هذه العوامل المهمة. 

الم�صادة  المواد  اأو  االأ�صبرين،  تناول  اأن  العلماء  بع�ض  يقترح 

خف�ض  على  تعمل  التي  االأدوية  اأو   E فيتامين  مثل  لالأك�صدة 

عالج الخرف
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الكولي�صترول، والتي يطلق عليها ال�صتاتين يمكن اأن تقلل من احتمال 

االإ�صابة بالخرف، ولكن هذا يحتاج اإلى مزيد من التحقق. 

يحافظون على عقولهم  الذين  االأ�صخا�ض  اأن  اأي�صًا  يبدو  ولكن 

ن�صطة يمكن اأن يكونوا اأقل عر�صة لالإ�صابة بالخرف. كما ت�صاهم 

القراءة واال�صتراك في هواية مثل لعبة البريدج اأو ال�صطرنج اأو حل 

الكلمات المتقاطعة في الحد من خطر االإ�صابة. 

ربما تكون الن�صيحة االأف�صل كالتالي:

• ممار�صة التمارين الريا�صية بانتظام	

• تدريب المخ بانتظام	

• الحفاظ على نظام غذائي �صحي	

• تفادي تناول الم�صروبات الممنوعة	

• عدم التدخين	

• ال�صكري و�صغط 	 بعمل فحو�صات دورية الإق�صاء مر�ض  القيام 

الدم المرتفع

عالج الخرف

اإلى  تحتاج  قد  التي  الخرف  اأعرا�ض  من  مجموعتان  ثمة 

االإدراكية  القدرات  اأعرا�ض  عالج  هي  االأولى  المجموعة  االعالج. 

والمجموعة  والت�صو�ض(.  بالتفكير  تتعلق  م�صاكل  الذاكرة،  )فقدان 

مثل  للخرف  نف�صية  واأعرا�ض  �صلوكية  اأعرا�ض  عالج  هي  الثانية 

والذي  العدواني،  اأو  االنفعالي  وال�صلوك  الهلو�صة  القلق،  االكتئاب، 

يميل اإلى الحدوث الحقًا في هذه الحالة المر�صية. وتوجد ادعاءات 

ن�صرها  يرد  الجديدة  بالعالجات  تتعلق  فيها  مبالغ  وكثيرة  متكررة 

في ال�صحافة، وهذا يرفع من �صقف التوقعات،  ولكن نادرًا ما يفي 

بالوعود. 
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عالج فقدان الذاكرة وغيرها من الأعرا�س الإدراكية

اإلى ما قبل 15 عامًا لم يكن يوجد تقريبًا اأي عالج مفيد باالأدوية 

تقوم  التي  االأ�صا�صية  الركيزة  ولكن  للخرف.  االإدراكية  لالأعرا�ض 

األزهايمر هي  بمر�ض  يتعلق  ما  الذاكرة في  فقدان  عليها عالجات 

اإنزيم الكولين�صتراز«.  مجموعة من العقاقير يطلق عليها »مثبطات 

ويوجد حاليًا ثالثة اأنواع من العقاقير في هذا الت�صنيف:

دونيبيزيل )اآري�صيبت(. 1

ريفا�صتيغامين )اإك�صيلون(. 2

غاالنتامين )ريمينيل(. 3

جميع هذه العقاقير تعمل بزيادة م�صتويات المو�صالت الكيميائية 

النظرية  تهدف  اإذ  كولين«.  »االأ�صيتيل  عليها  يطلق  والتي  المخ،  في 

اإلى اأنه بعد زيادة هذه المو�صالت الكيميائية في الخاليا الع�صبية 

هذه  تكون  اأن  المفتر�ض  فمن  بالذاكرة  عالقة  لها  والتي  للدماغ، 

الخاليا الع�صبية قادرة على التوا�صل في ما بينها ب�صورة اأف�صل. 

والتفكير  الذاكرة  في  ملحوظ  بتح�صن  االأ�صخا�ض  بع�ض  ي�صعر 

عديمة  االأدوية  هذه  كانت  حين  في  العقاقير،  هذه  مثل  تناول  بعد 

الجدوى الآخرين.

العقاقير،  من  نافع  وغير  نافع  هو  بما  التنبوؤ  يمكن  ال  ولالأ�صف 

الأن الطريقة الوحيدة لقول ذلك هي تجربة العقاقير. وتوجد حاجة 

لتناول هذه االأدوية يوميًا لعدد من االأ�صابيع قبل اأن تت�صح اآثار هذه 

االأدوية  على ال�صخ�ض المري�ض. و�صيكون على الطبيب فح�ض  بع�ض 

االأمور ، والتي تت�صمن عمل �صورة بيانية كهربائية لعمل القلب، قبل 

البدء في تعاطي اأي من هذه العقاقير. 

من  الرغم  على  الجانبية،  االآثار  ببع�ض  العقاقير  هذه  وتتميز 

اعتقاد الكثيرون باأنه من ال�صهل تناول مثل هذه العقاقير واأن لي�ض 

لها اأية اآثار جانبية. وتتمثل االآثار الجانبية الرئي�صية في �صعور االأفراد 

بالغثيان واآالم المعدة واالإ�صهال. وتتح�صن هذه االآثار الجانبية لدى 

العديدين في غ�صون ب�صعة اأيام. 

عالج الخرف
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المحور الع�صبيمو�صالت ع�صبية

عقدة الت�صابك الع�صبي

حوي�صالت

نقطة الت�صابك الع�صبي

اإعادة امت�صا�ض االأ�صيتيل كولن اإنزيم الكولين�صتراز اإعادة امت�صا�ض المزيد من 

االأ�صيتيل كولين

2. بعد نقل الر�شالة
االأ�صيتيل  امت�صا�ض  اإعادة  تم  اإما 

الع�صبية  الت�صابكات  عقد  في  كولين 

اإنزيم  بوا�صطة  تدميرها  تم  اأو 

الكولين�صتراز الموجود في الت�صابكات. 

3. عند ا�شتخدام مثبطات الكولين�شتراز
يعمل مثبط االإنزيم على تثبيط اإنزيم الكولين�صتراز 

يعمل  اأنه  كما  كولين،  االأ�صيتيل  تدمير  من  ويمنعه 

المو�صالت  ومدة عمل  م�صتوى  كاًل من  زيادة  على 

الكيميائية الع�صبية المعروفة باالأ�صيتيل كولين. 

كيف تعمل مثبطات اإنزيم الكولين�شتراز

الذي  المخ  في  االإنزيم  ن�صاط  وقف  على  الكولين�صتراز  اإنزيم  مثبطات  تعمل 

يدمر المو�صالت الع�صبية الكيميائية المعروفة باالأ�صيتيل كولين. 

1. نقل الر�شالة:
تنقل الر�صالة عبر المحور الع�صبي اإلى عقدة الت�صابكات الع�صبية

تعبر المو�صالت الع�صبية نقطة الت�صابك، الع�صبي يتم تفعيل 

الخاليا الم�صتقبلة

يتم تو�صيل الر�صالة
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�شورة بيانية كهربائية لعمل القلب

قد يرغب طبيبك في فح�ض قلبك قبل بدء في تناولك اأي اأدوية. 

االأقطاب 

الكهربائية

�صا�صة جهاز الت�صوير البياني 

الكهربائي لعمل القلب

مجموعة  وال�صريري  ال�صحي  لالمتياز  الوطني  المعهد  اأ�صدر 

للخرف  المقاومة  العقاقير  ا�صتخدام  بكيفية  تتعلق  االإر�صادات  من 

)انظر الجدول �صفحة 56(. وتقدم التغيرات االأخيرة في الم�صورة 

الطبية مزيدًا من المرونة  في كيفية ا�صتخدام هذه العقاقير. وال 

وال  المر�ض،  تقدم  من  للخرف  المقاومة  الحالية  العقاقير  تحول 

�صخ�ض  اإلى  بالن�صبة  ولكن  كامل.  ب�صكل  اأ�صحاء  المر�صى  تجعل 

ي�صتجيب للعالج، فاإن الفارق يكمن في قدرته على اإعداد وجبة اأو 

تذكر دفع الفواتير وعدم القدرة على اأداء مثل هذه المهام الب�صيطة. 

باأ�صلوب اآخر �صيتمتع هوؤالء االأ�صخا�ض، با�صتعمالهم هذه العقاقير 

البقاء لمدة اأطول با�صتقالليتهم وعدم اعتمادهم على االآخرين. 

عالج الخرف
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العقاقير  يتناولون  الذين  المر�صى  في  يتوفر  اأن  يجب 

المقاومة للخرف التالي:

• يعانون من مر�ض األزهايمر فقط	

• يكون لديهم ت�صخي�ض وو�صفة طبية من متخ�ص�ض	

• مثبطات 	 بتناول  لهم  الطبية  الم�صورة  اإ�صداء  تم  قد 

المتو�صط  اإلى  االأول  الطور  بداية  منذ  وذلك  الكولين�صتراز، 

من المر�ض

• تم اإ�صداء الن�صيحة لهم بتناول دواء ميمانتين اإذا كانوا يعانون 	

ي�صتطيعون  الو�صطى، وكانوا ال  األزهايمر في مرحلته  من مر�ض 

تناول مثبطات االإنزيم اأو كانوا يعانون من خرف حاد

• في 	 واال�صتمرار  بانتظام  العالج  في  النظر  اإعادة  من  البد 

تناول الدواء في حال كان له تاأثير اإيجابي

ار�شادات المعهد الوطني لالمتياز ال�شحي وال�شريري للعالج من الخرف

يجب  اأ�صهر،  و�صتة  ثالث  بين  تتراوح  لمدة  االأقرا�ض  تناول  بعد 

على الطبيب التحقق من جدوى هذه االأدوية. وي�صتفيد ما بين �صخ�ض 

من كل ثالثة اأ�صخا�ض و�صخ�ض من كل اأربعة اأ�صخا�ض ممن يتناولون 

هذه االأدوية، و�صي�صتفيدون بموا�صلة تناولها.

 وي�صعب اتخاذ قرار ب�صاأن جدوى تناول دواء بعينه، و�صيحتاج 

العائلة  واأفراد  المري�ض  نظر  وجهات  اإلى  اال�صتماع  اإلى  الطبيب 

ا�صتخدامها  اقُترح  التي  االأدوية  العديد من  وثمة  الدواء.  بخ�صو�ض 

ثبتت  منها  القليل  ولكن  للخرف،  االإدراكية  االأعرا�ض  عالج  في 

فائدته. وتت�صمن االأدوية التي يمكن تكون ذات فائدة ، التالي: 
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ميماتين

يعمل هذا العقار على نوع اآخر من المواد الكيميائية لها عالقة 

بالذاكرة والمعروفة بـ )NMDA(. وي�صتخدم هذا العقار اأحيانًا في 

عالج الخرف المعتدل، اإذ يعمل على تح�صين القدرة على اأداء المهام 

االإنزيم.  مثبطات  عقار  تحمل  المري�ض  ي�صتطيع  ال  عندما  اليومية 

ويمكن اأن يو�صف هذا الدواء في المراحل االأخيرة من المر�ض.

االأ�صبرين

غير  االأدوية  من  وغيره  االأ�صبرين  ا�صتخدام  اقتراح  تم 

االأ�صتيرويدية الم�صادة لاللتهابات، ولكن ال يوجد بحث علمي كاٍف 

للتيقن مما اإذا كان مجديًا.

ال�صتاتينات

الكولي�صترول  عالج  في  الم�صتخدمة  العقاقير  من  مجموعة  هي 

اأن ت�صاعد في الوقاية من الخرف، ولكنه من غير  المرتفع، ويمكن 

المعلوم مدى قدرتها على تح�صين اأعرا�ض الخرف التي بداأت بالفعل.

جينكو بيلوبا

من  العديد  هدف  وكان  اال�صتخدام  وا�صع  نبات  م�صتخل�ض  هو 

عالج  في  متوا�صع  تاأثير  له  اأن  يبدو  ولالأ�صف  الطبية.  التجارب 

الخرف.

العالج من الأعرا�س ال�شلوكية

درا�صة حالة – ريت�صارد

 4 ومنذ  التحتاني.  الدور  في  اأندرو  �صديقه  مع  ريت�صارد  عا�ض 

اأعوام يعاني ريت�صارد من االإ�صابة بالخرف. ال ي�صتطيع االآن التحكم 

في القليل من االأ�صياء، فقد اأ�صبح يعاني من �صل�ض البول، ويكون في 

�صقته  من  الخروج  محاواًل  هياج،  حالة  في  الظهيرة  فترات  معظم 

وي�صرخ مناديًا باأنه يريد الذهاب اإلى البيت!

على  حري�صًا  اأندرو  وكان  منزله.  هي  ال�صقة  اأن  يدرك  يكن  لم 

عالج الخرف
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فقامت  �صعبًا.  ذلك  يكون  ما  غالبًا  ولكن  بالمنزل،  ريت�صارد  اإبقاء 

االجتماعية  بالتخ�ص�صات  �صلة  ذات  ممر�صة  باإر�صال  الم�صت�صفى 

الم�صورة  اأندرو  باإعطاء  قامت  فقد  الخرف.  بمر�ض  ومتخ�ص�صة 

التعامل بها مع ريت�صارد عند عدم قدرته  التي يتم  الطبية بالكيفية 

على التحكم في البول، ويت�صمن ذلك مرافقته اإلى الحمام بانتظام 

وا�صتخدام فوط مخ�ص�صة لهذا الغر�ض. 

ريت�صارد  اإبقاء  بداًل من محاولة  اأنه  اأي�صًا،  الممر�صة  واقترحت 

في البيت في الظهيرة، وبمجرد اأن ي�صبح في حالة من الهياج، يجب 

على اأندرو اأن ياأخذه للتم�صية. وعندما يفعل ذلك، يكون ريت�صارد اأكثر 

ا�صتقرارًا في الم�صاء. 

مر�ض  ب�صرح  الت�صهيمر  األو�صيو�ض  االألماني  الطبيب  قام  عندما 

األزهايمر الأول مرة، فقد كتب اأن بع�ض االأعرا�ض ال�صعبة ال عالقة 

لها بالذاكرة، ولكن لها عالقة بالتغيرات في ال�صلوك والمزاج. يعاني 

جميع الم�صابين بالخرف تقريبًا من تغيرات في ال�صلوك والمزاج. 

ويظهر هذا بالجدول اأعاله. يمكن اأن ت�صبب الكثير من هذه االأعرا�ض 

�صائقة �صديدة للم�صابين بالخرف وللقائمين على رعايتهم. بع�ض 

الذاكرة  م�صكالت  تجعل  اأن  يمكن  االكتئاب،  مثل  التغيرات،  هذه 

اأ�صواأ، كما يمكن اأن تقلل من القدرة على اأداء المهام اليومية.

اأو  البول  عدوى  مثل  البدنية،  العلة  تكون  االأحيان  بع�ض  في 

اأي  عليه  تظهر  �صخ�ض  واأي  الخرف.  اأعرا�ض  اأحد  هي  االإم�صاك، 

من هذه االأعرا�ض يجب اأن يفح�صه طبيب ال�صتبعاد ال�صبب البدني. 

وبمجرد ا�صتبعاد ال�صبب البدني، يعتمد العالج على العر�ض. 
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ال�صخ�ض  �صخ�صية  اإطار  في  االأعرا�ض  هذه  روؤية   المفيد  من 

تكون  هذا  تفعيل  اأجل  ومن  به.  المحيطة  الحالية  والبيئة  وما�صيه 

خلفيات  عن  ال�صخ�ض،  عن  �صورة  تكّون  اإذ  مفيدة،  الحياة«  »ق�صة 

حياته، التعليم، الهوايات الوظيفة، العالقات االجتماعية  وخ�صائ�ض 

ال�صخ�صية. 

االأمر  تطلب  اإذا  مفيد  دور  هذه  الحياة  لق�صة  يكون  اأن  ويمكن 

على  القائم  الطاقم  في�صتطيع  للرعاية،  دار  اإلى  ال�صخ�ض  دخول 

�صيكون  ما  وكثيرًا  ال�صخ�ض.  مع  اأف�صل  ب�صورة  التفاهم  رعايته 

بالخرف  الم�صاب  ال�صخ�ض  بم�صاعدة  حياة«  »ق�صة  الطاقم 

وبم�صاعدة اأحد اأ�صدقائه واأقربائه. ويمكن اأن ياأخذ هذا �صكل األبوم 

بال�صور الفوتوغرافية.

مر�س  في  ال�شائعة  المزاج  اأو  ال�شلوك  في  التغيرات 

األزهايمر

اأقل �شيوعاً�شائعكثير ال�شيوع

بكاءهياجال مباالة

ال�صلوك العدوان اللفظي والبدني

الفا�صح

ال�صلوكيات )الت�صرفات 

المتكررة(

االأوهامال�صراخالذهول واالأرق

افتعال  اإلى  ال�صعي 

الم�صكالت

الم�صكالت 

الجن�صية

الهلو�صة )روؤية و�صماع 

اأ�صياء ال وجود لها(

م�صكالت بالنوم

االكتئاب

القلق

االأ�صئلة المتكررة

عالج الخرف
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درا�صة حالة - األي�ض

ا�صتركت  فقد  والكبير.  االأول  األي�ض  حب  هي  المو�صيقى  كانت 

في العديد من الكوراالت منذ اأن كانت في الثامنة من عمرها. وقد 

كانت عازفة بيانو بارعة وكانت تعزف اأي�صًا على الفلوت. وقد عملت 

كمتطوعة لتدري�ض المو�صيقى لعدد من ال�صنوات في ال�صجن المحلي. 

وتمتلك األي�ض مجموعة كبيرة من اأ�صطوانات المو�صيقى الكال�صيكية. 

تعاني األي�ض من األزهايمر منذ 8 اأعوام، وقد انتقلت حديثًا اإلى 

دار للرعاية. وعلى الرغم من زيارتها للدار قبل االنتقال اإليه، وبدا اأنه 

اأعجبها، ولكنها بداأت ت�صعر بالقلق، االكتئاب واالنفعال. كانت تذرع 

الطاقم  كان  التلفاز.  اأمام  اأُجل�صت  ما  اإذا  اأحيانًا  وت�صرخ  الممرات 

الموجود بالدار على دراية بق�صة حياتها واعتقدوا اأنها مكتئبة الأنها 

فقام  لينقذها،  حفيدها  جاء  تحبها.  التي  المو�صيقى  من  ُحرمت 

3 وقام بت�صغيل العديد من مو�صيقاها عليه.  اأم بي  ب�صراء م�صغل الـ 

وت�صتمع األي�ض االآن اإلى المو�صيقى وتبدو اأكثر �صرورًا وابتهاجًا. 

اإذا كان االكتئاب حادًا، فال بد اأن يتم عالجه من خالل اأقرا�ض 

مقاومة لالكتئاب الأن االكتئاب قد يجعل اأعرا�ض الخرف اأكثر �صوءُا. 

وبالن�صبة للعديد من االأعرا�ض االأخرى يجب اأن يبداأ العالج من دون 

ا�صتخدام العقاقير. وال بد اأن يتم اتخاذ القرار ب�صاأن طريقة العالج 

بعد تحليل دقيق لالأعرا�ض. 

الهياج واالأرق

يمكن اأن تكون هذه التحركات الع�صوائية المتكررة وذرع الممرات 

بالملل،  ال�صعور  على  دلياًل  اأو  الراحة  بعدم  ال�صعور  اأو  االألم  نتيجة 

ولكن غالبًا ما يحدث من دون تف�صير. وتوجد بع�ض االأعرا�ض التي 

تعد من اأكثر االأعرا�ض اإيالمًا للقائم بالرعاية، ولكن اأحيانًا التبدو 

موؤلمة لل�صخ�ض الم�صاب بالخرف.

االأرق. ومع ذلك قد  فاالأف�صل تحمل  �صديدًا،  االأمر  يكن  لم  اإذا 

ريت�صارد،  مثال  في  )كما  الروتينية   الحياة  تغيير  اأحيانًا  ي�صاعد 

�صفحة 57( اأمر ي�صاعد في التقليل من هذه الم�صكلة. 



61

كان يتم عالج هذه الم�صكالت في الما�صي با�صتخدام المهدئات، 

بالخرف  الم�صابين  على  العقاقير  هذه  �صرر  اكت�صاف  تم  ولكن 

)فيمكن اأن ت�صبب كثرة ال�صقوط، �صكتة دماغية اأو التخدير المفرط( 

ويجب اأن ت�صتخدم هذه العقاقير في المواقف الخطيرة، كما يجب اأن 

ي�صفها الطبيب.

 يمكن اأن ي�صاعد تحليل ال�صلوكيات لمعرفة االأ�صباب والعواقب في 

معرفة الحل المنا�صب، كما هو ظاهر في الحالة التالية. 

درا�صة حالة – جيم�ض

اأقدام.   6 من  اأكثر  طوله   – الحجم  كبير  رجاًل  جيم�ض  كان 

وكان جيم�ض يمثل �صخ�صية الفتة في دار الم�صنين. وكان يعاني من 

الخرف الوعائي الذي اأثر في طريقته في الكالم، وكانت اإحدى اأكبر 

م�صكالته اكت�صافه �صعوبة جعل كالمه مفهومًا لالآخرين. 

واأ�صبح جيم�ض بعد ب�صعة اأ�صابيع عدوانيًا، فيعتدي بال�صرب على 

من يقوم برعايته اأو ي�صرب نزالء اآخرين. وو�صل الطاقم الذي يرعاه 

اإلى  نقله  في  يرغبون  وكانوا  التحمل،  درجات  اأق�صى  اإلى  الدار  في 

الم�صت�صفى.  ومن تحليل هذه ال�صلوكيات العدوانية ُوجد اأن مثل هذه 

ال�صلوكيات تحدث في اأوقات تناول الوجبات. فقد الحظت الممر�صة 

واأحيانًا عدوانيًا،  اأكثر هياجًا  يكون جيم�ض  الطعام  تقديم  وقت  اأنه 

تقديم  يتم  حتى  الوقت  من  المزيد  جيم�ض  ينتظر  اأن  احتاج  وكلما 

الطعام، ازدادت الحالة �صوءًا. 

بعد   حتى  بالجوع  ال�صعور  لديه  اليزال  اأنه  جيم�ض  يبدو  وكان 

االإنتهاء من الوجبة )لقد كان يح�صل على نف�ض الكميات من االأكل 

التي يح�صل عليها االآخرون(. فقرر الطاقم تقديم الطعام لجيم�ض 

فقد  الحلم.  مثل  هذا  وكان  الم�صاعدة،  من  المزيد  واإعطائه  اأواًل 

تراجعت حدة العدوانية واأ�صبح قادرًا على اال�صتمرار في حياته بدار 

الم�صنين.

عالج الخرف
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م�صكالت االأكل

يمر االأ�صخا�ض الذين يعانون من الخرف بتغيرات تتعلق  بتذوق 

بمجرد  الوزن  النا�ض  من  الكثير  ويفقد  وال�صهية.  والطعام  االأ�صياء، 

االأطعمة  بتذوق  ا�صتمتاعهم  من  الرغم  على  بالخرف،  ي�صابون  اأن 

الحلوة. والطريقة االأف�صل واالأكثر مرونة في تقديم الطعام – والتي 

وجبات  في  اأمكن  كلما  الطعام  تقديم  هي  مفيدة،  تكون  اأن  يمكن 

بحجم االإ�صبع اأو في وجبات �صغيرة، وتغيير النظام الغذائي لينا�صب 

الفرد.

م�صكالت النوم

فيمكن  بالليل،  النوم  على  القدرة  عدم  ال�صائعة  ال�صعوبات  من 

اأن ي�صتيقظ النا�ض في �صاعات مبكرة من الليل، ويعتقدون اأنها بداية 

العمل.  اإلى  الذهاب  ويحاولون  يرتدون مالب�صهم  وربما  يوم جديد، 

ويزداد االأمر �صوءًا في ما يتعلق بم�صكالت النوم اأثناء النهار وهو ما 

يعرف بفترة القيلولة وعند عدم ممار�صة التمارين الريا�صية. فينبغي 

اأن تكون الخطوة االأولى هي ممار�صة التمارين الريا�صية وا�صتن�صاق 

الهواء المنع�ض يوميًا ب�صورة روتينية، وتجنب النوم بالقيلولة وتجنب  

تناول الوجبات الثقيلة اأو الم�صروبات المحفزة مثل القهوة قبل النوم. 

ويمكن اأن ي�صاعد ا�صتخدام ال�صتائر ال�صميكة في توقف ال�صخ�ض عن 

اال�صتيقاظ في �صاعات مبكرة من الليل، ووجود منبه بجانب الفرا�ض 

يذكرهم باأن الوقت ما زال لياًل. 

القلق واالكتئاب

ال�صائعة  االأمور  من  وهما  معًا،  باالثنين  المرء  ي�صاب  ما  غالبًا 

في مر�ض الخرف. اإذ تت�صابه اأعرا�ض االكتئاب مع كثير من اأعرا�ض 

الخرف مثل الن�صيان، التركيز ال�صعيف ونق�ض الحافز بل وما هو اأ�صواأ 

من ذلك. اإذا وجد �صخ�ض ما يعاني من الخرف وا�صتبه في معاناته 

من االكتئاب فال بد من اأخذه لزيارة الطبيب الأنه �صيحتاج اإلى تناول 

م�صادات االكتئاب )االأقرا�ض التي ت�صاعد في مقاومة االكتئاب(.
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البكاء

يمكن اأن يحدث عر�ض البكاء حتى ولو لم يبُد ال�صخ�ض مكتئبًا. 

ثم  البكاء،  من  حالة  اإلى  �صعداء  كونهم  من  اأحيانًا  االأفراد  وينتقل 

ي�صبحون �صعداء مرة اأخرى مثل ال�صغط على زر اأو مفتاح التبديل. 

هذا  يبدو  ما  وغالبًا  العاطفي«.  اال�صتقرار  »عدم  هذا  على  ويطلق 

الذي  ال�صخ�ض  ي�صايق  اأنه  يبدو  ال  ولكن  للناظرين،  مزعجًا  االأمر 

يعاني منه. وفي بع�ض االأحيان يمكن اأن ت�صاعد الم�صادات الحيوية 

المقاومة لالكتئاب في هذه الحالة.

ال�صلوك الفا�صح

هو فقدان التحكم المعتاد في اندفاعاتنا. على �صبيل المثال، اإذا 

راأينا �صخ�صًا جذابًا، فيمكن اأن يكون لدينا الرغبة في تقبيله، ولكننا 

نوقف اأنف�صنا عن فعل هذا. فيمكن اأن يكون ال�صلوك الفا�صح هو اأحد 

االأعرا�ض التي ي�صعب التعامل معها. فيمكن اأن يقول النا�ض اأ�صياء 

قاتلة اأو جارحة اأو يت�صرفون بطريقة غير الئقة - على �صبيل المثال، 

التبول في االأماكن العامة، اأو القيام باإيحاءات جن�صية الأفراد العائلة 

اأو لالأ�صدقاء اأو للمارة. فمن ال�صعب التعامل مع مثل هذه المواقف  

اأمام اأفراد العائلة، ويمكن اأن يحتاج هذا االأمر اإلى ا�صت�صارة طبيب. 

للتقليل  المهدئات  ا�صتخدام  يمكن  ال�صديدة،  الحاالت  في  واأحيانًا، 

من هذه ال�صلوكيات غير الالئقة.

الم�صكالت الجن�صية

بالممار�صة  المطالبات  في  االإفراط  مثل  الجن�صية،  الم�صكالت 

التنا�صلية  االأع�صاء  لم�ض  العامة،  االأماكن  في  اال�صتمناء  الجن�صية، 

يكون  اأن  يمكن  هذا  كل  الغرباء،  من  الجن�صية  الممار�صات  طلب  اأو 

محرجًا ومزعجًا ل�صريك الحياة والقائمين على الرعاية. ولكن ال بد 

من التذكر دائمًا اأن مثل هذه ال�صلوكيات ترجع اإلى المر�ض، ولي�ض 

اإلى طبيعة ال�صخ�ض. ويمكن اأن يت�صاوى هذا ال�صعور مع �صعور عدم 

الطرف  برف�ض  الحياة  �صريك  و�صعور  الجن�ض  ممار�صة  في  الرغبة 

عالج الخرف
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المفيد  من  يكون  الم�صكالت،  هذه  من  اأي  حدثت  اإذا  له.  االآخر 

يمكنه  طبيب  اأو  متخ�ص�صة  ممر�صة  مع  االأمور  هذه  عن  التحدث 

عقاقير  ا�صتخدام  يتم  واأحيانًا  ال�صاأن.  بهذا  م�صورات  تقديم  غالبًا 

تعمل على تقليل الدافع الجن�صي. 

في  الحياة(  )ل�صريك  باالإحباط  ال�صعور  مع  �صبق  ما  ويت�صاوى   

حال فقدان الدافع الجن�صي الذي من الممكن اأن ي�صاحب الخرف. 

يحدث  اأن  يمكن  ولكن  الوقت،  بمرور  الجن�صية  الرغبة  وتتفاوت 

اال�صتعانة  المفيد  من  ويكون  الجن�صية.  للرغبة  الم�صتمر  الفقدان 

بالو�صائل المختلفة الإحياء رغبة �صريك الحياة في الجن�ض.

التوهم والهلو�صة

التوّهم )اعتقاد المرء بوجود �صخ�ض ما ي�صرق اأ�صياء اأو يحاول 

لها( وجود  ال  اأ�صياء  �صماع  اأو  )روؤية  والهلو�صة  اإيذائها(  اأو  اإيذائه 

غالبًا ما ُيلم�صان لدى االأ�صخا�ض الذين يعانون من الخرف. واإذا لم 

ولكن  بمفردهم.  تركهم  فاالأف�صل هو  وال�صيق،  االإزعاج  ي�صبب هذا 

ثمة مجموعة من العقاقير يطلق عليها م�صادات الذهان )ت�صتخدم 

تقليل  في  ت�صاعد  اأن  يمكن  والتي  ال�صخ�صية(،  انف�صام  عالج  في 

االأعرا�ض، والتي ينبغي اأن ي�صفها فقط الطبيب الذي يتابع ال�صخ�ض 

بانتظام. 

تغير اأ�شكال الأعرا�س

في  االأحيان  من  الكثير  في  والنف�صية  ال�صلوكية  االأعرا�ض  تتغير 

مر�ض  بتقدم  وذلك  الخرف،  �صبب  كان  اأيًا  الحدة  ودرجة  النوع 

ما  في  الطبيب  مراجعة  االأفراد  على  يجب  ال�صبب  ولهذا  الخرف. 

يتلقونه من عالج بانتظام. 
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النقاط الأ�شا�شية

الحفاظ على �صحة الج�صم ون�صاط العقل يمكن اأن ي�صاعد في  �

الوقاية من الخرف

يتم  � اأن  االإدراكية يمكن  القدرات  الذاكرة وغيرها من  فقدان 

والتي  الخرف،  م�صادات  عقاقير  با�صتخدام  بالعالج  تداركه 

يطلق عليها مثبطات الكولين�صتراز

�  – الحياة«  »ق�صة  اإطار  في  الخرف  اأعرا�ض  م�صاهدة  يمكن 

المالذ  هو  هذا  يكون  عندما  فقط  المهدئات  اإعطاء  ويتم 

االأخير

عالج الخرف
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 الحصول 
على المساعدة

كيف تح�شل على الم�شاعدة - من يدفع؟

تكون  اأن  ويمكن  الم�صادر،  من  العديد  في  الم�صاعدة  تتوفر 

اأ�صماء كل المهنيين المدرجة اأدناه مفيدة. ويحق الأي �صخ�ض يعاني 

من الخرف اأو من يقوم بالرعاية اأن يقدر االإحتياجات، والتي يتولى 

تنفيذها ب�صكل طبيعي اخت�صا�صي اجتماعي اأو معالج مهني في ق�صم 

الخدمات االجتماعية المحلية.

 و�صوف يقوم عامل بعينه، وعادة يكون االخت�صا�صي االجتماعي 

على  ويطلعك  االحتياجات معك  بمناق�صة  ويقوم  رعاية  بو�صع خطة 

الم�صاعدة المتاحة محليًا. 

بالمنزل  الرعاية  المتوفرة  الم�صاعدة  اأنواع  تت�صمن  اأن  ويمكن 

ال�صخ�صية  الم�صاعدة  التنظيف(،  واأعمال  الت�صوق  في  )الم�صاعدة 

)الغ�صل وارتداء المالب�ض(، اعداد الوجبات، الرعاية المطلوبة في 

اأثناء النهار والراحة. وهذا يعني عادًة الفح�ض للتاأكد من احتياجك 

للم�صاعدة، االأمر الذي قد ين�صاأ عنه اأن تقوم  بالدفع مقابل تلقي هذه 

الم�صاعدة اأو اأن ت�صاهم في تحمل تكلفة هذه الخدمة.

على  الح�صول  ي�صتحق  من  لمعرفة  معايير  ي�صتخدمون  اإنهم 

على  للح�صول  العادلة  »الفر�ض  عليها  يطلق  والتي  الم�صاعدة 

م�صتويات لالحتياج:  اأربع  المعايير  لتحديد هذه  وتوجد  الخدمات«. 

منخف�ض، متو�صط، �صديد ومزمن. ت�صاهم بع�ض الجهات في تكلفة 

اأو  �صديدة  اأنها  عليها  الحكم  تم  التي  الحاالت  في  فقط  الم�صاعدة 
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مزمنة. وربما يحتاج )ال�صخ�ض الم�صاب بالخرف( اإلى الدفع مقابل 

الم�صاعدة،  تكلفة  الم�صاهمة في تحمل  اأو  الم�صاعدة  الح�صول على 

وت�صتعين  ودرجتها.  المطلوبة  الرعاية  م�صتوى  على  يتوقف  فهذا 

»الميزانية  عليه  يطلق  بما  متزايد  نحو  على  المحلية  ال�صلطات 

دفعها  يتم  التي  االأموال  تخ�صي�ض  من  نوع  وهذا  ال�صخ�صية«. 

للح�صول  الالزمة  التدابير  اتخاذ  ي�صتطيعون  وبالتالي  ما،  ل�صخ�ض 

على الم�صاعدة التي يحتاجون اإليها الأنف�صهم )ويكون هذا بم�صاعدة 

العائلة اإذا تطلب االأمر ذلك(. وتعطي »الميزانية ال�صخ�صية« مرونة 

اأكبر وقدرة اأف�صل على التحكم، ولكن اتخاذ التدابير واالإ�صراف على 

الرعاية قد يكون مجهدًا. 

بعدم  ت�صعر  واأنت  الم�صاعدة  تلقي  الدفع مقابل  ُطلب منك  واإذا 

اأنك ال ت�صتطيع تحمل النفقات  اأو  العدل في اتخاذ مثل هذا القرار 

مع  القرار  هذا  مراجعة  فيمكنك  م�صاعدة،  على  الح�صول  مقابل 

الجهات والجمعيات المعنية في هذا ال�صاأن.

اأنواع الم�شاعدة

الم�صابين  على  يقوم  ومن  الخرف  من  يعاني  من  كل  �صيحتاج 

بهذا اإلى الم�صاعدة. وغالبًا ما تكون اأنواع الم�صاعدة الالزمة هي:

• المعلومات	

• الم�صاعدة العملية	

• الم�صاعدة الطبية	

• الدعم ال�صخ�صي	

يتنوع الدعم والخدمات التي تقدم لالأ�صخا�ض الذين يعانون  من 

الخرف على نطاق وا�صع في جميع اأنحاء البالد – فتكون في بع�ض 

محدودة.  تكون  اأن  يمكن  اأخرى  مناطق  وفي  جدًا،  جيدة  المناطق 

اإنجلترا  في  الخرف  مع  للتعامل  الوطنية  اال�صتراتيجية  وتوؤكد 

الجيدة  الخدمات  اأن  اأخرى  بلدان  في  م�صابهة  اأخرى  و�صيا�صات 

متاحة على نطاق وا�صع. 

الح�صول على الم�صاعدة



68

األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف

معلومات

المر�ض،  مراحل  جميع  في  المعلومات  اإلى  االحتياج  يتم  �صوف 

خالله  من  يتم  الذي  المكان  لمعرفة  المعلومات  اإلى  و�صنحتاج 

المعلومات  معظم  على  الح�صول  ويمكن  الم�صاعدة.  على  الح�صول 

نوع  ويتغير  كتابين.  اأو  كتاب  �صراء  اإلى  تحتاج  ربما  ولكنك  مجانًا، 

المعلومات المطلوبة بمرور الوقت.

وتتوفر العديد من المزايا المادية لالأ�صخا�ض الذين يعانون من 

الخرف، ولمن يقوم برعايتهم، وتوفر الم�صورة حول هذين، اإ�صافة 

لكتابة  الالزمة  التدابير  باتخاذ  يتعلق  ما  في  الم�صورة  تقديم  اإلى 

الو�صية اأو القيام بعمل تفوي�ض اأو توكيل ر�صمي كامل ل�صخ�ض ما، كل 

هذه اأمور تتعلق بالمعلومات التي �صوف تحتاج اإليها.

ثمة عدد كبير من الم�صادر الم�صاعدة. فالطبيب العام المحلي 

تتوفر  الذي  المكان  يعلم  الأنه  اإليه  التوجه  يمكنك  جيد  �صخ�ض  هو 

الكثير  لدى  المتاحة.  المحلية  الخدمات  ونوع  الخدمات  هذه  فيه 

جمعية  توفر  بالخرف.  الم�صابين  دعم  فرق  المحلية  االأحياء  من 

ي�صهل  والتي  جيدًا،  المكتوبة  المعلومات  من  كبيرًا  قدرًا  األزهايمر 

فهمها. ولدى الكثير من المناطق فرق دعم تابعة لجمعية األزهايمر.

الم�صاعدة، على  توفر  اأن  اأخرى تطوعية يمكن  وتوجد منظمات 

�صبيل المثال مجموعة بيك لدعم المر�ض وجمعية اأج�صام لوي، كما 

ال�صحية  الخدمات  لمقدمي  تابعات  وهن  اأدمرال،  ممر�صات  توفر 

عليها  يطلق  يد جمعية خيرية  على  تدريبهن  الالتي جرى  المحلية، 

ا�صم »الخرف بريطانيا«، وتقوم بتقديم الدعم العملي والقانوني لمن 

يقوم برعاية الم�صابين بالخرف.

يوجد في الوقت الحالي العديد من الكتب التي توفر المعلومات 

الالزمة لالأ�صخا�ض الم�صابين بالخرف ومن يقومون على رعايتهم. 

الم�شاعدة العملية

المنزل  والتكيف مع  المنزل  الم�صاعدة في  اإلى  الحاجة  �صتتغير 

بمرور الوقت. ولهذا ال�صبب ثمة �صرورة الإجراء تقييم االحتياجات 

للقائمين على الرعاية واأن يتولى االخت�صا�صي االجتماعي م�صوؤولية  

�صمان تلبية االحتياجات وتقييمها من اآن اإلى اآخر. 
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وتت�صمن الم�صاعدات في المنزل التالي:

• الم�صاعدة في المنزل في اأداء المهام المنزلية، الت�صوق وتقديم 	

الطعام على عربات �صغيرة.

• مثل 	 معينة  اآليات  وفق  والم�صاعدة  اآمنة،  م�صاعدات  تقديم 

الم�صاعدة في ق�صاء الحاجة، غ�صيل المالب�ض، تقديم الم�صورة 

ب�صاأن الحركة والتعامل، ارتداء مالب�ض خا�صة. 

• الم�صاعدة  	 بالتكنولوجيا  يعرف  حديث  تطور  المنزل:  تاأمين 

اأكثر  اأن توفر م�صاعدات مبتكرة ت�صاعد في جعل المنزل  يمكن 

اأمانًا، ومثل هذه االآليات تت�صمن اأجهزة اإنذار تعمل عند محاولة 

فتح الباب، واأجهزة ا�صت�صعار ت�صدر �صوت تنبيه في حال ُترك 

ال�صنبور اأو الغاز مفتوحًا.

• ارتداء 	 ال�صباح،  في  اال�صتيقاظ  اال�صتحمام،  في  الم�صاعدة 

المالب�ض والذهاب اإلى الفرا�ض بالليل. 

الم�شاعدة الطبية

تعد زيارة الطبيب المنتظمة لكل من الم�صاب بالخرف والقائم 

على رعايته، ولكن كاًل بمفرده، من االأمور المهمة. 

يحتاج ال�صخ�ض الم�صاب بالخرف اإلى:

• فح�ض الطبيب المنتظم له اأو لها بانتظام، والوقت المثالي هو 	

كل 6 اأ�صهر

• اأو 	 االكتئاب  مثل  االأخرى  ال�صحية  الم�صكالت  بعالج  المطالبة 

العدوى التي يمكن اأن تحدث

• ال�صحي 	 الغذائي  بالنظام  تتعلق  التي  العامة  ال�صحية  الم�صورة 

واأداء التمارين الريا�صية

• الم�صورة ب�صاأن التغيرات ال�صلوكية للقائم بالرعاية ليكون قادرًا 	

على الفهم واالإدارة

• الروؤية 	 الختبار  فحو�صات  اإجراء  للقدم،  المنتظمة  الرعاية 

وال�صمع، وزيارة طبيب االأ�صنان

ب�صحته.  اأي�صًا  هو  يهتم  اأو  تهتم  اأن  بالرعاية  القائم  ويحتاج 

الح�صول على الم�صاعدة
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مبت�صمًا  جيدة،  ب�صحة  بالرعاية  القائم  ال�صخ�ض  يتمتع  فعندما 

ف�صيوؤدي هذا اإلى كثير من التغيرات في ال�صخ�ض الم�صاب بالخرف.

الدعم ال�شخ�شي

توجد طرق متعددة يمكن اأن يح�صل ال�صخ�ض الم�صاب بالخرف 

في�صتطيع  ال�صخ�صي.  الدعم  على  خاللها  من  بالرعاية  والقائم 

االحتياجات  تقييم  متابعة  عن  الم�صوؤول  االجتماعي  االخت�صا�صي 

الم�صار اإليها اأعاله اأن يتخذ التدابير التالية.

اأخذ ق�صط من الراحة/اأو ا�صتراحة

اأن يوؤدي االعتناء ب�صخ�ض ما م�صاب بالخرف باالإ�صافة  يمكن 

العاطفي.  اال�صتنزاف  اإلى  �صواء  حد  على  بالنف�ض  العناية  اإلى 

بمفرده  االأمر  بالرعاية  القائم  يدير  اأن  اأجل  من  الكفاح  اأن  بمعنى 

اأن تجعل حياة الم�صاب بالخرف  اإلى نتائج عك�صية يمكن  قد يوؤدي 

الم�صاب  ال�صخ�ض  كل من  لدى  يكون  اأن  المهم  فمن  اأكثر �صعوبة. 

عن  بعيدًا  منهما  كاًل  يق�صيه  وقتًا  رعايته  على  والقائم  بالخرف 

ف�صي�صتفيد  معًا  لالثنين  راحة  فترات  وجود  من  بد  ال  لذلك  االآخر. 

مع  االجتماعي  التوا�صل  في  اال�صتراحة  فترة  من  بالرعاية  القائم 

المنزل  في  المكوث  فقط  اأو  االهتمامات  ممار�صة  وفي  اأ�صدقائه، 

بالخرف.  الم�صاب  ال�صخ�ض  على  االإ�صراف  اإلى  الحاجة  دون  من 

و�صي�صتفيد ال�صخ�ض الم�صاب بالخرف من فترة الراحة من خالل 

قدرته على التوا�صل االجتماعي مع اأ�صدقائه والم�صاركة في اأن�صطة 

اأن  يمكن  مختلفة.  اأ�صكااًل  اال�صتراحة  فترة  تاأخذ  اأن  ويمكن  اأخرى. 

يح�صر ال�صح�ض الم�صاب بالخرف يومًا في مركز تاأهيل ويمكن اأن 

يتاح ذلك ليوم اأو عدة اأيام اإذا كان هذا متوافرًا محليًا اأو هو /هي 

يرغب في ذلك. ويمكن ل�صخ�ض ما اأن ياأتي اإلى المنزل ليكون برفقة 

ال�صخ�ض الم�صاب بالخرف، بينما يخرج القائم بالرعاية للح�صول 

على ا�صتراحة الظهيرة اأو الم�صاء.

ويمكن اأن توفر الخدمات االجتماعية المزيد من فترات الراحة 

)والتي تكون عادًة اأ�صبوعًا اأو اأكثر( في ما يخ�ض الرعاية بالمنزل. 
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الحديث اإلى �صخ�ض ما

�صواء  حد  على  بالرعاية  والقائم  بالخرف  الم�صاب  ا�صتعر�ض 

م�صابهة.  م�صكالت  من  يعانون  اآخرون  اأ�صخا�ض  اإلى  التحدث  ميزات 

فمجموعات الدعم موجودة في جميع اأنحاء البالد، هي تلتقي بانتظام. 

ويمكن الح�صول على ما هو متاح محليًا من االخت�صا�صي االجتماعي 

اأو بالتوا�صل مع »جمعية األزهايمر« اأو »ال�صيخوخة بريطانيا«.

دور الرعاية والرعاية التمري�صية الدائمة

بالخرف  الم�صاب  ال�صخ�ض  رعاية  فيه  يكون  وقت  ياأتي  �صوف 

مع  نقا�ض  اإلى  �صيحتاج  وهذا  ممكن.  غير  اأو  �صعبًا  اأمرًا  بالمنزل 

اأو  العام  الطبيب  بالرعاية،  القائم  بالخرف،  الم�صاب  ال�صخ�ض 

ويمكن  االجتماعي.  واالخت�صا�صي  المتخ�ص�ض  الم�صت�صفى  طبيب 

يعي�ض  بالخرف  الم�صاب  ال�صخ�ض  كان  اإذا  الم�صكلة  هذه  تبرز  اأن 

بمفرده واأ�صبح خطرًا على نف�صه، اإذ من النادر توفير الرعاية على 

مدى االأربع وع�صرين �صاعة ل�صخ�ض يعي�ض بمفرده في المنزل اإال في 

حال القدرة على تحمل التكلفة الباهظة لهذه الرعاية.

ويمكن اأن تبرز الم�صكلة اإذا كان ال�صخ�ض القائم بالرعاية يرافق 

�صخ�صًا م�صابًا بالخرف يعاني من �صعف بدني اأو عقلي، وال يمكن 

ثالثة  وتوجد  اال�صتراحة.  فترة  اأو  اليومية  الم�صاعدة  مع  يتكيف  اأن 

اإيوائية )مثل الماأوى( وتتوفر بها الرعاية  اأنواع من الرعاية: رعاية 

24 �صاعة، دور الرعاية ودار الم�صنين. و�صيقوم االخت�صا�صي  لمدة 

االجتماعي بتقييم ال�صخ�ض للح�صول على التمويل في حال كانت ثمة 

حاجة لالإقامة الدائمة بدور الرعاية وقد ا�صتنفدت جميع محاوالت 

الرعاية بالمنزل.

من ي�شتطيع الم�شاعدة؟

الخدمات ال�شحية والجتماعية

ين�صق ال�صخ�ض الم�صاب بالخرف، القائم بالرعاية واالخت�صا�صي 

و�صيكون  المر�ض.  فترة  في  الرعاية  العام  الطبيب  مع  االجتماعي 

ال�صخ�ض  ب�صحة  يعتني  الذي  الرئي�صي  ال�صخ�ض  هو  العام  الطبيب 

الح�صول على الم�صاعدة
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الذي يعاني من الخرف والقائم بالرعاية. و�صيحيل الطبيب العام دائمًا 

ال�صخ�ض الم�صاب بالخرف ومن يقوم على رعايته اإلى متخ�ص�ض من 

اأجل الح�صول على ت�صخي�ض دقيق وم�صورة طبية يتم تلقيها من خالل 

عالج وادارة جيدة للمر�ض. وتعد هذه الخدمة مجانية. 

يمكن اأن يكون المتخ�ص�ض: 

• طبيب نف�صي لكبار ال�صن )وهو طبيب نف�صي متخ�ص�ض في عالج 	

اال�صطرابات العقلية التي ت�صيب الم�صنين(

• طبيب اأع�صاب )هو طبيب متخ�ص�ض في عالج اأمرا�ض الجهاز 	

الع�صبي(

• عالج 	 في  متخ�ص�ض  )هو  ال�صيخوخة  الأمرا�ض  نف�صي  طبيب 

االأمرا�ض الطبية التي ت�صيب الم�صنين(

والمتخ�ص�ض الذي �صيتم اإحالة �صخ�ض ما اإليه يتوقف على:

• اأعمار االأ�صخا�ض	

• االأعرا�ض التي يعانون منها	

• نوع الخدمات المتاحة محليًا	

من  اأكثر  يرى  اأن  ما  ل�صخ�ض  ال�صروري  من  اأحيانًا  يكون 

االأع�صاب  طبيب  ي�صاأل  اأن  فيمكن  المثال،  �صبيل  على  متخ�ص�ض، 

اأعرا�ض  وجود  يخ�ض  ما  في  راأيه  عن  للم�صنين  النف�صي  الطبيب 

لالكتئاب. 

في  النف�صية  ال�صحة  فريق  من  جزءًا  المتخ�ص�ض  كان  اإذا 

المجتمع، والذي غالبًا ما ي�صم االخت�صا�صيين االجتماعيين، علماء 

وبتقدم  المتخ�ص�صين.  والممر�صين  المهنيين،  المعالجين  النف�ض، 

هذا المر�ض، يتم توفير الدعم والم�صورة الطبية بوا�صطة فرد اأو اأكثر 

من فريق العمل. 

يمكن اأن يحيل الطبيب العام ال�صخ�ض اإلى الخدمات االجتماعية 

المالب�ض،  وارتداء  اال�صتحمام  مثل  مهام  في  الم�صاعدة  اأجل  من 
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واإلى طبيب اأمرا�ض االأقدام واخت�صا�صي في عالج اأمرا�ض االأقدام 

للرعاية بالقدم اإلى ا�صت�صاري.

طرق  يخ�ض  ما  في  الم�صورة  المهني  المعالج  يقدم  اأن  يمكن 

الأطول  وا�صتقالليته  مهاراته  على  الحفاظ  في  ما  �صخ�ض  م�صاعدة 

فترة ممكنة.

يكون دور االخت�صا�صي االجتماعي تنظيم فترات ا�صتراحة لمن 

يقومون بمهام الرعاية وللمر�صى. ويمكن توفير هذه الخدمة بوا�صطة 

عدد من الوكاالت المختلفة – التطوعية، خا�صة اأو حكومية - ويمكن 

اأن يتم الدفع مقابل تلقي هذه الخدمة.

الم�صاب  ال�صخ�ض  مع  االجتماعي  االخت�صا�صي  و�صيناق�ض 

اأن تتغير هذه  بالخرف ماهو المفيد لحالته ومع مرور الوقت يمكن 

االحتياجات.

ويوجد عدد من االإمكانات التي تتنا�صب مع االحتياجات الخا�صة 

بال�صخ�ض الم�صاب بالخرف وتلك الخا�صة بالقائم بالرعاية، والتي 

االأمر  يتطلب  اأن  ويمكن  محليًا،  المتاح  وح�صب  الوقت  بمرور  تتغير 

الدفع مقابل تلقي هذه الخدمة. وهي:

• قليل من 	 لعدد  الخروج  بالرعاية  للقائم  تتيح  بالمنزل  جلي�صات 

ال�صاعات للح�صول على فترة راحة في الم�صاء‘ وفي العطلة.

• قائمون بالرعاية ومتطوعون مدفوعو االأجر للخروج مع �صخ�ض 	

م�صاب بالخرف.

• العناية اليومية، ويتم تنظيمها بوا�صطة الخدمات االجتماعية اأو 	

المنظمات التطوعية مثل جمعية األزهايمر اأو ال�صيخوخة بريطانيا 

ال�صخ�ض  يكون  اأن  ويجب  متاح محليًا.  ما هو  ويعتمد هذا على 

من  عليه  متفق  لعدد  بالخروج  له  م�صموحًا  بالخرف  الم�صاب 

اأيام االأ�صبوع. ويتم تدبير و�صيلة الموا�صالت الم�صتخدمة عادًة 

بوا�صطة الوكالة التي تدير هذا المركز اليومي.

الح�صول على الم�صاعدة



74

األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف

المهنيون العاملون في مجال الرعاية

رعاية  في  ي�صاعدوا  اأن  يمكنهم  الذين  المتعددين  المهنيين  ا�صتعرا�ض  تم 

يعملون  فهم  النا�ض  الكثير من  ومثل  اأدناه.  بالخرف  الم�صابين  االأ�صخا�ض 

االآن في فرق، واالأدوارالموجودة بالجدول لي�صت م�صتوفاه ب�صورة قاطعة. 

الدورالمهني

االإحالة للت�صخي�ض والرعاية الطبيةالطبيب العام

الت�صخي�ض، بدء العالج ور�صد تاأثير العالجالطبيب النف�صي

الت�صخي�ض، اأنواع نادرة من الخرفطبيب االأع�صاب

اآمنة، المعالج المهني البيئة  الوظيفي، جعل  االأداء  تح�صين 

تقييم التكنولوجيا الم�صاعدة

للخدمات  ممر�صة 

االجتماعية

مراقبة تقدم المر�ض وتاأثير العالج، تقديم 

الم�صورة

تقديم الم�صورة والدعم للقائمين بالرعايةممر�صة اأدميرال

فترة اخت�صا�صي اجتماعي بالمنزل،  الرعاية  الميزات،  تنظيم 

اال�صتراحة، توفير جلي�صات بالمنزل، الدعم

تحليل طبيب علم نف�ض الذاكرة،  اختبارات  في  متخ�ص�ض 

ال�صلوكيات.

تح�صين التوا�صل، وتح�صن م�صكالت البلع.اخت�صا�صي تخاطب
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• االأ�صبوع 	 الرعاية لفترة موؤقتة مثل ق�صاء عطلة  االإقامة في دور 

العطلة  الخروج في  بالرعاية  للقائم  ليتيح  االأ�صابيع  اأو عدد من 

اأو فقط اال�صتمتاع بوقته في منزله. ويمكن توفير هذا بوا�صطة 

القطاع  اأو  الخا�ض  القطاع  بوا�صطة  اأو  االجتماعية  الخدمات 

التطوعي، فهذ يتوقف على ما هو متاح محليًا. 

• تدبير 	 يمكن  الم�صنين:  ودار  الرعاية  دور  في  الدائمة  االإقامة 

هذا بم�صاعدة االخت�صا�صي االجتماعي اإذا تم ا�صتيفاء معايير 

الح�صول على خدمة االإقامة بدور الرعاية. وُين�صح بروؤية عدد 

من دور الرعاية. و�صيكون االختيار على اأ�صا�ض تقييم ال�صخ�ض 

الم�صاب بالخرف وعلى اأ�صا�ض ما يتنا�صب مع احتياجاته.

جمعية األزهايمر

)ww.alzheimers.org.uk)

الم�صابين  االأ�صخا�ض  لدعم  مجهوداتها  المنظمة  هذه  تكر�ض 

باأي من اأنواع الخرف ودعم عائالتهم وتقوم بتوفير:

• المعلومات المتعلقة باأنواع الخرف	

• الم�صاعدة العملية والعاطفية مثل فرق دعم وخطوط للم�صاعدة	

• الم�صورة القانونية والمالية	

• تدريب القائمين بالرعاية	

• خدمات مثل فترة اال�صتراحة	

الموقع  اإلى  والولوج  العنكبوتية  ال�صبكة  على  الدخول  ويمكن 

ال�صهلة  الو�صائل  اإحدى  وهي   www.alzheimer.org.uk التالي: 

للح�صول على المعلومات. ومع ذلك اإذا كان لدى ال�صخ�ض الم�صاب 

االت�صال  ب�صدة  فُين�صح  عاجل،  �صوؤال  بالرعاية  القائم  اأو  بالخرف 

هاتفيًا بـخط الم�صاعدة الخا�ض بالجمعية على الرقم التالي:

.0845 300 0336

الح�صول على الم�صاعدة
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الر�صمية  ال�صفحة  على  الدخول  الموقع  هذا  خالل  من  ويمكن 

بطرح  وُي�صمح   7/24 على  متاحًا  هذا  ويكون  األزهايمر.  لجمعية 

والم�صاركة في  اآخرين  والرد على اال�صتف�صارات من خالل  اال�صئلة، 

النقا�ض.
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النقاط الأ�شا�شية

رعايتهم  � على  يقومون  ومن  بالخرف  الم�صابون  االأ�صخا�ض 

الرعاية  العملية،  الم�صاعدة  المعلومات،  اإلى  �صيحتاجون 

الطبية والدعم ال�صخ�صي وين�صح بعدم تحمل القائم بالرعاية 

هذه االأعباء وحده

له الحق في الح�صول على تقدير  � بالرعاية  كل �صخ�ض يقوم 

االجتماعية  الخدمات  ق�صم  من  المجانية  لالحتياجات 

المحلية، والتي يجب اأن يطلبها.

ا�صتعن بجمعية األزهايمر للح�صول على الم�صاعدة �

الح�صول على الم�صاعدة
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 العيش مع الخرف:
نصائح للمصابين بالخرف 

ولمن يقومون برعايتهم

ن�شائح للم�شاب بالخرف

الخرف  مر�ض  ت�صخي�ض  تم  االأخيرة  �صنوات  الع�صر  مدى  على 

يعني  وهذا  المر�ض.  من  مبكرة  مرحلة  في  النا�ض  من  الكثير  لدى 

المبكرة   المراحل  في  الم�صابين  اإلى  التحدث  الممكن  من  كان  اأنه 

هذه  في  ال�صخ�ض  عليها  يبدو  التي  الكيفية  منهم  والتعلم  للمر�صى 

المرحلة. فحتى وقت لي�ض ببعيد كان ُيعتقد اأنه من غير الممكن اأن 

ي�صاهم الم�صابون بالخرف في تفهم المحنة التي يعانون منها. واأما 

االآن فقد تعلمنا قدرًا كبيرًا من ردود الفعل العاطفية التي خا�صوها 

في تجربتهم مع المر�ض.

خائفين:  يكونوا  اأن  ويمكن  اأنا؟«  »لماذا  غا�صبين:  يكونون  قد 

»كيف اأ�صتطيع اأن اأتعامل مع المر�صى؟« ويمكن اأن ي�صعروا بالحزن 

والياأ�ض: »ما هو الهدف من اال�صتمرار في الحياة؟« ويمكن اأن ي�صعروا 

بالوحدة.
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ن�شائح عامة

هم  اأ�صخا�ض  من  بالخرف  للم�صابين  الن�صائح  بع�ض  هذه 

كانت  كما  جيدة  ذاكرتك  تعد  لم  اإذا  بالخرف:  م�صابون  اأنف�صهم 

ف�صتجد اأنه من المفيد: 

• اال�صتعانة بمفكرة	

• االأ�صبوعي 	 جدولك  فيه  تذكر  المطبخ  في  اأبي�ض  لوح  تعليق 

والتذكير باالأ�صياء التي تحتاج اإلى فعلها.

• �صع مل�صقات على االأبواب وعلى االأدراج لتذكرك بالمكان الذي 	

و�صعت به االأ�صياء

• االإبقاء على قائمة بها اأرقام الهواتف واأ�صماء اأ�صحابها بالقرب 	

من الهاتف

• �صوف 	 الجريدة  فقراءة  يوميًا،  يومية  جريدة  على  الح�صول 

ي�صاعد في جعل دماغك ن�صطًا و�صتذكرك بتاريخ اليوم

• �صع االأ�صياء مثل المفاتيح دائمًا في المكان نف�صه لزيادة احتمال 	

العثور عليها كلما بحثت عنها

• اإلى 	 تحتاج  باأ�صياء  يذكروك  اأن  في  تمانع  ال  اأنك  عائلتك  اأخبر 

معرفتها

حاول الحفاظ على ابت�صامتك وال ت�صاب باالكتئاب. تحدث اإلى 

بقدر  ن�صيطًا  كن  الدعم.  طلب  من  تخف  وال  واأ�صدقائك.  عائلتك 

اإلى  ان�صم  اأ�صدقائك.  مع  وتوا�صل  اهتماماتك  ووا�صل  االإمكان. 

مجموعة ت�صم اأ�صخا�صًا يعانون من الخرف، والتي �صت�صاعدك جمعية 

األزهايمر في العثور عليها. كما اأن م�صاطرتك م�صاعرك واأفكارك مع 

اأ�صخا�ض اآخرين يعانون من الخرف يمكن اأن يكون داعمًا. ويمكن اأن 

تحب م�صاعدة جمعية األزهايمر في ن�صاطاتها.

العي�ض مع الخرف: ن�صائح للم�صابين بالخرف ولمن يقومون برعايتهم
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في العمل

تمار�ض  مازلت  واأنت  خرف،  باأنه  المر�ض  ت�صخي�ض  تم  اإذا 

عملك، اإال اإذا كنت تعمل لح�صابك الخا�ض، فمن المحتمل اأن ت�صعر 

اأنه ينبغي عليك ترك العمل. ولكن من الممكن اأن ترى اأنت اأو رب 

عندما  تتفاجاأ  وقد  العمل.  في  ت�صتمر  اأن  المعقول  من  اأنه  العمل 

اأن النا�ض يراعون عندما يعلمون بما تعانيه في فترة مبكرة  تدرك 

من المر�ض.

اأن  اأو  اأقل  �صاعات  لعدد  تعمل  اأن  الممكن حينها  يكون من  وقد 

تعمل نف�ض عدد ال�صاعات، ولكن في مجال اآخر. وينبغي اأن ت�صمن 

النا�ض �صيخبرونك بالفعل في حال عدم قدرتك  اأن من حولك من 

باأنك قادر  ال�صعور  اإلى  اأي�صًا  اأنت  التعامل والتكيف، و�صتحتاج  على 

على طلب الدعم عندما تحتاج اإليه. 

في الوقت الذي تتوقف فيه عن العمل، تاأكد من اأنك اأحرزت حقوق 

المعا�ض كاملًة، واح�صل على م�صورة حول جميع الفوائد التي هي من 

حقك، بينما ما زلت قادرًا على فهم االآخرين. اإذا كان لدى �صاحب 

العمل ق�صم يتعلق بالموارد الب�صرية، ف�صتجد من ي�صاعدك. واإذا لم 

يكن الحال كذلك، فحاول التوا�صل مع مكتب م�صورة المواطن.

ما  كل  مع  ليتعامل  ل�صخ�ض  كاماًل  تفوي�صًا  اإجرائك  من  تاأكد   

نف�صك )انظر  تعد قادرًا على تحمل م�صوؤولية  لم  يخ�صك في حال 

اأدناه(. وعندما تتوقف عن العمل، تاأكد من اأنك ت�صتطيع اأن تجد ما 

ي�صغلك. فان�صغالك واهتمامك ب�صيء ما يعتبر من االأمور المهمة.

القيادة

يمكن اأن توؤثر االإ�صابة بالخرف في قدرة ال�صخ�ض على القيادة 

من  الماألوفة  الطرق  في  القيادة  يمكنهم  اأنه  ي�صعرون  فهم  باأمان. 

دون وقوع حوادث طرق. ولكن الم�صكلة هي اأنه، عندما ين�صاأ خطر، 

ال يكون ال�صخ�ض قادرًا على الت�صرف ب�صرعة اأي �صخ�ض اآخر غير 

م�صاب بالخرف. ولكن هذا ال يعني حظرًا تلقائيًا لقيادة ال�صيارة في 
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حال تم ت�صخي�ض المر�ض باأنه خرف. فال بد اأن يخبر ال�صخ�ض في 

هذه الحالة الجهة المخت�صة و�صركة التاأمين عندما يتم ت�صخي�صه 

باأنه يعاني من الخرف. 

�صتتخذه  الذي  القرار  وينتظر  القيادة  بعدم  ال�صخ�ض  وين�صح 

من  طبيًا  تقريرًا  الجهة  هذه  يطلب  اأن  ويمكن  المعنية.  الجهة 

الطبيب، ويمكن اأن تقرر ال�صماح للم�صاب باال�صتمرار في القيادة، 

تلغي  واأحيانًا  اآخر.  قيادة  اختبار  باإجراء  القيام  عليه  ُيعر�ض  اأو 

الجهة المخت�صة رخ�صة القيادة. ولي�ض م�صموحًا لك الح�صول على 

رخ�صة قيادة مركبات كبيرة اأو الح�صول على رخ�صة قيادة مركبات 

نقل عام في حال اإ�صابتك بالخرف. اإنه من المهم اأن تكون �صريحًا 

التاأمين.  و�صركة  القيادة  رخ�ض  بمنح  المخت�صة  الجهة  مع  واأمينًا 

ويعد ا�صتخدام و�صائل النقل العام اأو �صيارات االأجرة اأو الم�صي هي 

خيارات اأكثر اأمانًا. 

يحمل كل �صخ�ض على عاتقه م�صوؤولية تجنب اإلحاق ال�صرر، لي�ض 

القيادة  على  القدرة  وتتدهور  اأي�صًا.  باالآخرين  ولكن  فقط،  بنف�صه 

التدهور  هذا  ولكن  العمر،  من  والثمانينيات  ال�صبعينيات  في  عادًة 

فن�صيحتنا  لذلك  بالخرف،  الم�صابين  االأ�صخا�ض  في  اأكثر  يحدث 

التوقف عن القيادة بمجرد ح�صولك على ت�صخي�ض يوؤكد اإ�صابتك 

بالخرف. 

ال�شوؤون المالية

الن�صيحة العامة

االأ�صياء  ببع�ض  يتعلق  ما  في  محاٍم  ا�صت�صارة  اإلى  تحتاج  ربما 

المذكورة اأعاله. فمثاًل دفع الفواتير يكون بب�صاطة من خالل البنك. 

االأموال  اإدارة  يجعل  الحياة  �صريك  مع  م�صترك  ح�صاب  فتح  واإما 

التي يحق  الميزات  وتاأكد من ح�صولك على كافة  اأ�صهل.  يوم بيوم 

المعلومات  الح�صول على  و�صتكون قادرًا على  الح�صول عليها.  لك 

المتعلقة بذلك من خالل خط الم�صاعدة لجمعية األزهايمر.

العي�ض مع الخرف: ن�صائح للم�صابين بالخرف ولمن يقومون برعايتهم
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كتابة و�صية

معظم االأ�صخا�ض في المملكة المتحدة لي�ض لديهم و�صية. ويمكن 

يمكن  كما  للعائلة.  بم�صاكل  و�صية  كتابة  دون  من  الموت  يت�صبب  اأن 

تكون  ما  وعادة  الخطاأ.  االأ�صخا�ض  اإلى  االأ�صول  ترك  اإلى  يوؤدي  اأن 

الو�صية وا�صحة و�صريحة.

االأف�صل  فمن  بالخرف،  باالإ�صالة  ت�صخي�صك  تم  حال  وفي 

الممكن  فمن  ذلك،  ومع  و�صيته.  تحرير  ب�صاأن  محاٍم  ا�صت�صارة 

لم�صاب بالخرف اأن يحرر و�صيته ُيعمل بها ب�صر اأنه يتمتع بـ»القدرة  

الو�صائية«. وهذا يعني اأن الم�صاب يدرك الغاية من الو�صية، ولديه 

ويعلم  بممتلكاته،  حق  لهم  الذين  االأ�صخا�ض  ت�صمية  على  القدرة 

)تقريبًا( القيمة المالية لهذه الممتلكات. 

اتخاذ القرارات

مع تقدم الخرف يكون الم�صابون اأقل قدرة على اتخاذ القرارات 

باأنف�صهم. ومع ذلك، يمكن في المراحل المبكرة من المر�ض، لكثير 

من الم�صابين اتخاذ القرارات والتاأثير في حياتهم والعناية بهم في 

وقت الحق. 

اأن  بد  ال  بالرعاية،  الخا�صة  القرارات  اتخاذ  على  قادرًا  لتكون 

يكون لديك »القدرة«. وهذا يعني اأنه يمكنك فهم المعلومات الخا�صة 

باتخاذ قرار ب�صاأن مو�صوع بعينه واالحتفاظ به )على �صبيل المثال، 

نظام العالج اأو االنتقال اإلى دار للرعاية( والبدائل المختلفة للتعامل 

يقوم  من  �صي�صطر  القدرة،  لديك  يكن  لم  واإذا  االأمر.  هذا  مع 

الممر�صات،  )االأطباء،  عنك  بالنيابة  القرار  اتخاذ  اإلى  برعايتك 

االخت�صا�صيون االجتماعيون، وغير هوؤالء(.

بعمل  والقيام  م�صبق  قرار  اتخاذ  المهم  من  يعد  ال�صبب  ولهذا   

الوقت  القرار في  تفوي�ض كامل ل�صخ�ض ما يكون قادرًا على اتخاذ 

الذي تكون فيه غير قادر على فعل ذلك. والتفوي�ض الكامل ل�صخ�ض 

ما )انظر �صفحة 84( يمكن اأن يكتمل فقط اإذا كان لدى ال�صخ�ض 

القدرة على فعل ذلك. 
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وال�صماح  القرارات،  اتخاذ  ل�صمان  االأف�صل  الطريقة  هي  هذه 

ل�صخ�ض تثق به لالعتناء ب�صوؤونك المالية اأو االإ�صراف على رعايتك 

ال�صخ�صية واالجتماعية عندما يحين الوقت الذي ال تكون فيه قادرًا 

اإليه  على القيام بذلك بنف�صك. واإذا لم تقم بتعيين �صخ�ض تفو�ض 

اأحد  ا�صت�صارة  حينها  ف�صيتم   ،)84 �صفحة  )انظر  كاملًة  �صوؤونك 

�صبيل  )على  برعايتك  الخا�صة  الرئي�صية  القرارات  ب�صاأن  اأقربائك 

المثال، اإر�صالك اإلى دار الم�صنين(.

 اإذا لم يوجد �صخ�ض ي�صتطيع فعل هذا بالنيابة عنك، ف�صينظم 

لك االخت�صا�صي االجتماعي الم�صوؤول عنك الح�صول على خدمات 

محاٍم م�صتقل للعناية باأ�صحاب الم�صكالت العقلية.

تتم اال�صتعانة بمثل هوؤالء المحامين عند الرغبة في اتخاذ قرار 

مهم، مثل االنتقال اإلى دور الرعاية، فمثل هذا القرار يحتاج اإلى من 

يتخذه بالنيابة عنك.

تدريبًا كاماًل  تلقى  المحامين هو محاٍم م�صتقل  النوع من   هذا 

به  يتمتع  ما  اإلى  باالإ�صافة  الق�صايا  مثل هذه  مع  التعامل  كيفية  في 

من خلفية عن هذه االأمور نتيجة تجربة ذات �صلة. ويتمثل دور هذا 

بالخرف  الم�صاب  ال�صخ�ض  احتياجات  وعر�ض  دعم  في  المحامي 

واأن يبذل جهده ل�صمان اتخاذ القرار ال�صحيح. 

القرارات الم�صبقة الخا�صة بالعالج

ترغب  التي  العالج  اأنواع  بتحديد  الم�صبقة  القرارات  لك  ت�صمح 

في  نظرك  وجهات  عن  باالإعراب  لك  ت�صمح  اأنها  كما  تلقيها.  في 

ق�صايا بعينها مثل قد�صية الحياة. 

على  الطبيب  اجبار  تت�صمن  ال  الم�صبقة  القرارات  هذه  ولكن 

اإعطائك عالجًا بعينه، ولكنها يمكن اأن تر�صد اإلى اأنواع العالج التي 

ترغب في تلقيها اأو تجنبها. 

من  م�صبق  قرار  التخاذ  مقترح  نموذج  على  الح�صول  ويمكن 

العام،  للطبيب  منه   ن�صخة  اإعطاء  المهم  ومن  األزهايمر.  جمعية 

للعائلة، ولالأ�صدقاء اأو الأقرب االأقرباء. 

العي�ض مع الخرف: ن�صائح للم�صابين بالخرف ولمن يقومون برعايتهم
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توكيل دائم

ثمة نوعان من التوكيالت الدائمة

مالية  .1
تتعلق بالرعاية االجتماعية  .2

ويمكن �صرح كاًل منهما على ِحده. وعلى الرغم من توفر نماذج 

خا�صة بالتفوي�ض على ال�صبكة العنكبوتية اأو مكتب الحار�ض العام، اإال 

اأنها معقدة نوعًا ما. وربما تحتاج اإلى اال�صتعانة بمحاٍم، وهو يجعل 

االأمر اأكثر تكلفة. ويمكن اأن ي�صاعدك في ايجاد المحامي المنا�صب 

لك. 

تفوي�ض مالي كامل

تختاره  الذي  لل�صخ�ض  ال�صلطة  التفوي�ض  من  النوع  هذا  يعطي 

ليقوم باإدارة �صوؤونك المالية مثل كتابة ال�صيكات وعمل ا�صتثمارات، 

اإلى ما غير ذلك. 

تفوي�ض الرعاية االجتماعية الكاملة

تختاره  الذي  لل�صخ�ض  ال�صلطة  التفوي�ض  من  النوع  هذا  يعطي 

ليتخذ القرارات المتعلقة بالرعاية الطبية واالجتماعية بالنيابة عنك. 

واالجتماعية.  المالية  بالمهام  ليقوم  ال�صخ�ض  نف�ض  تعيين  ويمكن 

ويمكن اأي�صًا اأن تقوم بتعيين اأكثر من �صخ�ض لتفوي�صهم في ال�صوؤون 

بال�صوؤون  فو�صتهم  من  يختلف  وقد  االجتماعية  والرعاية  المالية 

بملء  تقوم  وعندما  االجتماعية،  الرعاية  في  اأولئك  عن  المالية 

ب�صاأن  تريد  بما  تدلي  اأن  ت�صتطيع  تريدها،  التي  التفوي�ض  ا�صتمارة 

كتابة  تنتهي من  اأن ال يحدث معك. وعندما  اأو  اأن يحدث  تريده  ما 

ا�صتمارة التفوي�ض الكامل الذي تريده، ال بد اأن يقوم بالتوقيع �صخ�ض 

الطبيب(،  مثل  المهنيين  اأحد  اأو  تعرفه  �صخ�صًا  يكون  )قد  م�صتقل 

وهذا يعني اأن لديك »القدرة« واأنك قمت بملء هذه اال�صتمارة طوعًا.
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ن�شائح للقائم بالرعاية

ال�صيدة )اأ(التي تقوم على رعاية زوجها تقول:

الخرف.  مر�ض  اأعرا�ض  زوجي  على  ظهرت  �صنوات  عدة  منذ 

 – اإلي  باال�صتماع  االأطباء  اإقناع  واجهتني هي  �صعوبة  اأكبر  وكانت 

الأنه كان يجيد التمثيل وكان ممتازًا في الت�صتر. 

ترتبط  واأنها  مهمة،  اأعي�صها  التي  الحياة  نوع  اأن  اأعرف  واالآن 

م�صتنزفة  محبطة،  مجهدة،  اأكون  فعندما  بزوجي.  مبا�صر  ب�صكل 

بالطريقة  الرد  على  قادرة  اأكون  وال  انفعاالتي  واأكبح  عاطفيًا، 

اأن  ال�صعب  من  اأنه  اأجد  الباطلة،  واالتهامات  بال�صباب  المعتادة 

اأكون �صبورة، مت�صامحة ومتفهمة. 

واأنا اأعلم اأني محظوظة الأن زوجي يق�صي فترة اال�صتراحة كل 

�صتة اأ�صابيع لمدة اأ�صبوعين اأو اأ�صبوعين في اأحد دور الرعاية، فهذا 

يعطيني الفر�صة للنوم، واال�صترخاء وعمل اأ�صياء لم اأكن قادرة على 

عملها ب�صبب حالة زوجي ال�صحية. 

بالنف�ض  والثقة  بالقدرة  يتمتع  �صخ�ض  من  زوجي  تغير  لقد 

يعد  لم  هائج  خائف،  ع�صبي،  �صخ�ض  اإلى  االآخرين  على  ومنفتح 

تكون حياة من  اأن  يمكن  ولهذا  التلفاز.  بم�صاهدة  ي�صتمتع  اأو  يقراأ 

يقوم بالرعاية مجهدة.

 لدى يتميز الم�صابون بالخرف ب�صعوبة في اأداء االأن�صطة اليومية 

الحياة  وتبدو  برعايتهم.  يقوم  مّمن  الدعم  على  الح�صول  دون  من 

وكاأنها ت�صير ببطء، الأن كل �صيء ي�صتغرق مزيدًا من الوقت. وقد ال 

يتعلق  ما  في  الم�صاعدة  اإلى  بالخرف  الم�صابون  االأ�صخا�ض  يحتاج 

ي�صدر  وقد  ال�صبب.  تف�صير  عليهم  ي�صعب  وقد  ال�صخ�صية،  باالأمور 

دعوة  من  خجاًل  بالرعاية  القائم  تجعل  محرجة  �صلوكيات  عنهم 

اأ�صدقائه اإلى زيارته بالمنزل، اأو خجاًل من الخروج مع �صخ�ض ما. 

وهذا يعني اأن القائم بالرعاية قد يعاني من خطر العزلة والوحدة. 

يمكن اأن يعاني الم�صاب بالخرف من قلة النوم، ويختلط عليه 

العي�ض مع الخرف: ن�صائح للم�صابين بالخرف ولمن يقومون برعايتهم
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ال�صعور بين النهار والليل، ما يجعل القائمين بالرعاية اأكثر اإجهادًا.

فقدها  اأو  فقده  ب�صبب  الحزن  �صديد  بالرعاية  القائم  ي�صير  وقد 

وغا�صبًا،  مكتئبًا،  الم�صاعر  تجعله هذه  وقد  تعرفه.  كانت  �صخ�صًا 

تجاه  بعدوانية  ويت�صرف  اأفعاله  ردود  في  ويتعجل  االنفعال،  وكثير 

ال�صخ�ض الذي يعي�ض معه اأو الذي يقوم برعايته. 

بل  بالذنب،  ي�صعرون  بالرعاية  القائمين  هذا  يجعل  اأن  ويمكن 

هذا  مع  التعامل  ي�صتطيعون  ال  اأنهم  ي�صعرون  فهم  هذا  من  واأكثر 

اأحد  اإلى  بالخرف  الم�صاب  ال�صخ�ض  اإر�صال  في  ويرغبون  االأمر 

دور الرعاية. ويمكن اأن يقلق القائمون بالرعاية من  االآثار المالية 

المترتبة على رعاية �صخ�ض يعاني من مر�ض مزمن.

اأكبر،  اأو  اأقل  بدرجة  الم�صاعر  بالرعاية هذه  القائم  تنتاب  قد 

المنا�صبة،  الم�صورة  الم�صاعر بتقديم  التقليل من هذه  ولكن يمكن 

بالخرف  م�صاب  �صخ�ض  مع  العي�ض  ويعتبر  والمعلومات.  والدعم 

القائم  ال�صخ�ض  يواجهها  التي  التحديات  من  برعايته  القيام  اأو 

بالرعاية.

بالرعاية،  للقائمين  العامة  والن�صائح  االإر�صادات   وهذه بع�ض 

والتي �صدرت عن اأ�صخا�ض اآخرين مروا بنف�ض التجربة، وجدوا من 

المفيد ذكرها. 

المرحا�س  اإلى  الذهاب  مع  التعامل  كيفية  في  ن�شائح 

و�شل�س البول

قد يفقد ال�صخ�ض الم�صاب بالخرف القدرة على اإدراك الوقت 

الذي ينبغي عليه فيه الذهاب اإلى المرحا�ض، اأو المكان الذي يوجد 

هو  يلي  وما  المرحا�ض،  في  يكون  عندما  فعله  عليه  الذي  اأو  فيه، 

مجموعة من المقترحات التي راأى القائمون بالرعاية اأن من المفيد 

ذكرها:

• تذكير ال�صخ�ض الم�صاب بالخرف بالذهاب اإلى المرحا�ض في 	
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اأوقات منتظمة، ودائمًا قبل الذهاب اإلى الفرا�ض اأو الخروج من 

البيت

• جيد، 	 ب�صكل  م�صاء  واأنه  المرحا�ض  على  العثور  ي�صهل  اأنه  تاأكد 

ودافئ، واأن ُتبقي الباب مفتوحًا

• تاأكد اأنه ي�صهل عليه خلع مالب�صه	

• قبل 	 اأو  الفرا�ض  اإلى  الذهاب  قبل  الم�صروبات  تناوله  من  قّلل 

الخروج من المنزل

• وفر له �صيئًا ي�صتطيع اأن يق�صي فيه حاجته بجانب الفرا�ض	

• التوا�صل 	 لك  �صيتيح  الذي  العام  الطبيب  من  الم�صورة  اطلب 

الفوط  با�صتخدام  تتعلق  اأمور  في  يفيدك  قد  بارع،  ا�صت�صاري  مع 

واالأغطية المقاومة للماء، والتي يتم و�صعها على الكر�صي والفرا�ض

ن�شائح في كيفية التعامل مع الغت�شال وال�شتحمام

اأن يغت�صل، وقد ال يدرك  قد ين�صى ال�صخ�ض الم�صاب بالخرف 

الحاجة اإلى القيام بذلك. اإليك بع�ض الن�صائح:

• حاول اإن�صاء روتين يومي والمحافظة عليه	

• اجعل االأمر يت�صم بالمتعة	

• عامل ال�صخ�ض باحترام	

• فكر في االأمان	

• اأن 	 العام  الطبيب  من  اطلب  م�صتمرة،  الم�صكلة  هذه  كانت  اإذا 

يحيلك اإلى من ي�صاعدك من خدمة تمري�ض الحي. 

افهم الذي يحدث لل�شخ�س الذي تقوم برعايته

• ي�صعب على االأ�صخا�ض الذين يعانون من فقدان الذاكرة فهم ما 	

يدور حولهم، اأو اأين هم اأو من يكون برفقتهم.

• اأو فهم 	 اأنف�صهم  اأن يكون لديهم �صعوبات في التعبير عن  يمكن 

يقال لهم.

العي�ض مع الخرف: ن�صائح للم�صابين بالخرف ولمن يقومون برعايتهم
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• المهام 	 باأداء  القيام  على  قدرتهم  لعدم  محبطين  يكونون  قد 

اليومية باأنف�صهم.

• ال�صلوك 	 يتفاوت  واأحيانًا  اآخر،  اإلى  يوم  من  �صلوكهم  يختلف  قد 

اأثناء اليوم. وهذه هي طبيعة المر�ض.

من المهم اأن ي�صتوعب القائم بالرعاية، ويحاول دائمًا اأن يتذكر 

الدماغ،  ي�صيب  الذي  المر�ض  من  جزء  هي  الم�صاكل  هذه  مثل  اأن 

الم�صتطاع  قدر  فحاول  بالخرف.  الم�صاب  ال�صخ�ض  خطاأ  ولي�صت 

ال�صخ�صية  المعرفة  هذه  لك  ف�صتتيح  الخرف.  مر�ض  اإلى  التعرف 

هذا  مثل  ينتهج  المري�ض  يجعل  الذي  ال�صبب  اإدراك  على  القدرة 

ال�صلوك، في حين يكون ذلك من غير الممكن اأو على االأقل ي�صعب 

على المهنيين تف�صيره.  

حافظ على �شريان الأمور في مجراها الطبيعي

حاول قدر الم�صتطاع اأن تجعل الحياة ت�صتمر بالكيفية التي كانت 

عليها في ال�صابق. و من المفيد اأن يكون لديك نظام روتيني، ولكن 

في  ا�صتمرا  المرونة.  من  ب�صيء  التمتع  اإلى  اأي�صًا   حاجة  في  اأنت 

القيام بجميع االأ�صياء التي كنتما ت�صتمعان باأدائها معًا وا�صتمرا في 

في جميع  ما  �صخ�صًا  ت�صت�صير  اأن  وحاول  واالأ�صدقاء.  العائلة  زيارة 

و�صيحافظ  االأوقات.  جميع  وفي  كبيرة،  اأو  كانت  �صغيرة  قراراتك، 

هذا قدر الم�صتطاع على معنوياتك. 

الإبقاء على ا�شتقاللية ال�شخ�س

قدر  ي�صتمروا  اأن  بالخرف  الم�صابين  لالأ�صخا�ض  المهم  من 

اأدائها  على  بالقدرة  يتمتعون  التي  المهام  اأداء  في  الم�صتطاع 

وقد  الوقت،  من  مزيدًا  المهام  هذه  اأداء  ي�صتغرق  وقد  بمفردهم. 

ب�صيء  للقيام  بالخرف  الم�صاب  ال�صخ�ض  اأحيانًا دفع  االأمر  يتطلب 

و�صع  المثال،  �صبيل  على  المهام،  ت�صهيل  ي�صاعد  ما  وكثيرًا  ما. 

الم�صاب  ال�صخ�ض  ت�صاعد  التي  بالطريقة  الفرا�ض  على  المالب�ض 

بالخرف على تذكر االأ�صلوب الذي يتم به ترتيب المالب�ض. وتحفظ 
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هذه الطريقة لل�صخ�ض الم�صاب م�صاعره وكرامته. 

عليك ت�صجيع القيام باالأن�صطة التي كان يداوم ال�صخ�ض الم�صاب 

اأنه مع تقدم المر�ض �صتتغير مثل  اأدائها، ولكن تذكر  بالخرف على 

هذه االهتمامات، و�صتحتاج اإلى مالحظة ذلك قي فترة مبكرة حتى 

ال ت�صاب باالإحباط. 

تجنب المواجهة

�صبب  يوجد  ال  المثال، عندما  �صبيل  على  الجدال،  تجنب  حاول 

لتغيير المالب�ض اأو لال�صتحمام اأو عند اتهامك، اأو اتهام �صخ�ض اآخر 

باأخذ اأمواله عندما ال ي�صتطيع العثور عليها. حاول اأن تبتعد قلياًل اأو 

فكر في اإلهائه.

تجنب الأزمات

يكون  ال  حتى  كافيًا  وقتًا  منحه  حاول  للخروج،  تخطط  عندما 

وروؤية  الماألوفة  غير  االأماكن  اإلى  الذهاب  اأن  تذكر  عجلة.  هناك 

االأ�صخا�ض الغرباء ي�صيبه باالإرباك.

االأ�صياء عدة  والمرور على  بالحديث  المواقف  لمثل هذه  ا�صتعد 

مرات �صلفًا. حاول توقع المحتمل حدوثه من ما مررت به �صابقًا من 

تجارب. فاأنت الخبير الأنك تعلم ال�صخ�ض الذي تقوم برعايته اأكثر 

من اأي �صخ�ض اآخر. 

حاول ال�شحك

كان ذلك  ا�صترخاًء،  اأكثر  كنت  كلما  ولكن  �صهلة،  لي�صت  الحياة 

اأف�صل. اإذا كنت ت�صتطيع ال�صحك مع ال�صخ�ض الذي تقوم برعايته 

�صيكون من االأ�صهل عليكما التعامل مع االأمر. ويمكن لكثير من العناق 

اأن يكون مطمئنًا،بالطبع، ب�صرط اأن يكون مقبواًل من ال�صخ�ض الذي 

تقوم برعايته.

العي�ض مع الخرف: ن�صائح للم�صابين بالخرف ولمن يقومون برعايتهم
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تاكد من اأن بيتك اآمناً قدر الم�شتطاع

ال  الأنه  للحوادث  عر�صة  اأكثر  بب�صاطة  المرتبك  ال�صخ�ض  يكون 

تواجهه. فحاول  التي  الم�صاكل  بالتركيز على  الكفاية  فيه  بما  ينتبه 

ال�صخ�ض  حول  �صائب  اأو  حر  �صجاد  اأو  ح�صير  وجود  عدم  �صمان 

الم�صاب بالخرف، وتاأكد من وجود درابزين لالتكاء عليه عند �صعود 

الدرج اأو ما�صابه في الحمام. وتاأكد من اأن النعال مريحة ومنا�صبة 

لتجنب كثرة ال�صقوط. ويحتاج القائم بالرعاية اإلى غلق الغاز في كل 

وال  بمفرده.  بالخرف  الم�صاب  ال�صخ�ض  ويترك  فيها،  يخرج  مرة 

تترك حوله اأعواد الثقاب. 

ال�شحة العامة

اليومي  الم�صي  مثل  بانتظام  الريا�صية  التمارين  اأداء  يعتبر 

والنظام الغذائي ال�صحي من االأمور ال�صرورية. فكلما كان ال�صخ�ض 

عليه  اأ�صهل  االأمر  كان  االبت�صام  وكثير  بدنيًا  ومعافى  الحركة  كثير 

وعليك )القائم بالرعاية(. واعتِن عناية خا�صة بالعقاقير التي عليه 

تناولها، وا�صرف على تناول هذه العقاقير، وحاول معرفة �صبب تناول 

اأو  دواء  اأي  متاأكدًا من  تكن  لم  اإذا  الطبيب  ا�صتف�صر من  كل عقار. 

اإذا �صعرت اأن تناول الدواء لي�ض له اأي تاأثير في ال�صخ�ض الم�صاب 

االأدوية  هذه  من  اأي  تعاطي  توقف  اإمكانية  عن  وا�صتف�صر  بالخرف. 

قيام  من  تاأكد  كما  اأف�صل.  كان  االأدوية  تناول  قل  كلما  الأنه   –
ال�صخ�ض الذي تقوم برعايته بعمل فحو�صات دورية للروؤية، ال�صمع، 

القدم واالأ�صنان. 

اجعل اأوقات الوجبات �شعيدة

ت�صرك  اأن  فحاول  وال�صراب.  الطعام  بتناول  جميعًا  ن�صتمتع 

الوقت  امنحه  ثم  الوجبات،  اإعداد  في  معه  تعي�ض  الذي  ال�صخ�ض 

الكافي الذي يقوم فيه بتناول الوجبة حتى ي�صتمتع بها، ويكون ذلك 

م�صحوبًا بكوب من الع�صير، اإذا كان هذا ما كنتما ت�صتمتعان به دومًا 

في ال�صابق. 
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الم�صاب  ال�صخ�ض  اعتاد  التي  االأطعمة  اأنواع  اإعداد  فتذُكر 

بالخرف على تناولها يمكن اأن يكون مفيدًا في اإ�صفاء قدر من المتعة 

على الوجبة.

اأن  من المهم محاولة ت�صجيع ال�صخ�ض الم�صاب بالخرف على 

يكون م�صتقاًل قدر الم�صتطاع، وعندما يكون لدى ال�صخ�ض م�صكالت 

يمكن  له  اأطعمة  توفير  عليك  ينبغي  الطعام،  اأدوات  مع  التعامل  في 

تناولها باليد. 

 التوا�شل مع ال�شخ�س الم�شاب بالخرف

حاول جذب انتباه ال�صخ�ض الم�صاب بالخرف قبل التحدث اإليه، 

عينيه  في  والنظر  وبو�صوح  ببطء،  التحدث  عليك  يجب  اأنه  وتذكر 

م�صتعدًا  وكن  والمالحظة.  االإن�صات  على  واحر�ض  الكالم.  اأثناء 

لتكرار الكالم عدة مرات.

تذكر اأن لغة الج�صد تعك�ض م�صاعرك، وهو ما �صيتلقاه ال�صخ�ض 

الذي تقوم على رعايته. 

اإخبار الأولد والأحفاد عن ال�شخ�س الم�شاب بالخرف

ال�صخ�ض  عن  معلومات  واالأحفاد  االأوالد  يعرف  اأن  المهم  من 

المر�ض،  طبيعة  هي  هذه  اأن  تقبل  ويتعلموا  بالخرف،  الم�صاب 

الم�صاب.  لل�صخ�ض  ال�صعادة  من  كبير  قدر  توفير  في  وي�صتمروا 

واإذا كان االأطفال يذهبون اإلى المدر�صة، �صي�صتطيعون التحدث اإلى 

يعني،  وهذا  اأ�صدقائهم،  وعن  اأ�صاتذتهم  عن  الم�صاب  ال�صخ�ض 

اأ�صدقائهم  دعوة  عند  بالحرج  ي�صعروا  لن  المثال،  �صبيل  على  اأنهم 

لزيارتهم بالمنزل. 

م�شاعدات تن�شيط الذاكرة

من المفيد تدوين االأ�صياء المهمة، على �صبيل المثال و�صع الخطط 

اليومية على روزنامة اأو على لوحة وو�صعها في مكان يكثر ا�صتخدامه. 

اأو تذكر  اليومية،  تتعلق بالخطط  تكون هذه الطريقة مفيدة الأ�صياء 

العي�ض مع الخرف: ن�صائح للم�صابين بالخرف ولمن يقومون برعايتهم
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اأرقام  اأي�صًا تدوين  اأن تزورهم. من المفيد  اأ�صخا�ض يحتمل  اأ�صماء 

هواتف االأ�صخا�ض الذين تتوا�صل معهم مع اأ�صمائهم بانتظام، وو�صع 

هذه القائمة بالقرب من الهاتف. باالإ�صافة اإلى:

• الح�صول على �صاعة ذات اأرقام وا�صحة	

• مل�صقات على االأبواب	

• االحتفاظ ب�صور الأفراد العائلة	

• عندما ياأتي زائرون اأو اأفراد العائلة للزيارة، عليك كرر اأ�صمائهم 	

وهويتهم لل�صخ�ض الم�صاب بالخرف

التوا�شل مع الطبيب

اإن وجود عالقة جيدة وايجابية مع الطبيب واأع�صاء فريق ال�صحة 

العقلية، يمكن اأن يحدث الكثير من االختالف في الو�صيلة التي �صيتم 

بها دعمك ودعم من تقوم برعايته. وهذا يعني بذل اأق�صى جهدك 

من  منتظمة  اأوقات  في  الطبيب  اإلى  الذهاب  ويعتبر  هذا.  لتحقيق 

االأمور المهمة. لذلك يكون من االأف�صل تحديد موعد الزيارة القادمة 

للطبيب بعد كل زيارة. ومن المفيد اأي�صًا اأن تاأتي في كل مرة ومعك 

قائمة بالمالحظات التي قمت بتدوينها، على �صبيل المثال، ال�صحة 

الذي  ال�صخ�ض  و�صلوكيات  اأعرا�ض  في  تغيرات  للمري�ض،  العامة 

)انظر  ب�صحتك  يتعلق  ما  لالأدوية،  الجانبية  االآثار  رعايته،  تتولى 

اأدناه( والم�صاعدة المطلوبة. وعندما تقوم بزيارة الطبيب، ال تتردد 

في اإخباره عن اأي �صيء لم تفهمه، اأو اأي �صيء ترغب في اأن يكرره 

الطبيب مرة اأخرى. َدّون ما قاله الطبيب لك، ويمكن اأن تزوره بعد 

ذلك.

العتناء ب�شحتك البدنية والعقلية

من المهم جدًا اأن تهتم ب�صحتك تمامًا كما تهتم ب�صحة ال�صخ�ض 

الذي تقوم برعايته. فمن ال�صهل جدًا اإهمال نظامك الغذائي واإهمال 
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من  كما  مجهدًا.  اأو  من�صغاًل  تكون  عندما  الريا�صية  التمارين  اأداء 

ال�صهل اأي�صًا تجاهل م�صكالتك ال�صحية وعدم توفير الوقت للذهاب 

اإلى الطبيب.)انظر الح�صول على الم�صاعدة، �صفحة 66(.

النقاط الأ�شا�شية

اإذا كنت تعاني من الخرف، حاول اال�صتعانة باأنواع م�صاعدات  �

الذاكرة المختلفة؛ ناأمل ايجاد ما ينا�صبك من هذه الم�صاعدات 

التي من �صاأنها مكافحة تاأثيرات المر�ض

من  � تاأكد  الخرف،  من  يعاني  ما  ب�صخ�ض  تعتني  كنت  اإذا 

اهتمامك بمتابعة حالتك ال�صحية واحتياجاتك

�  – المتاحة  والدعم  الم�صاعدة  م�صادر  من  العديد  توجد 

ا�صتعن بها

ن�صائح لالأ�صخا�ض الذين يعانون من الخرف ومن يقوم على رعايتهم
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التوقعات المستقبلية

تزداد معدالت االإ�صابة بالخرف. فيوجد حاليًا حوالى 700.000 

�صخ�ض في المملكة المتحدة م�صاب بالخرف، وهذا العدد �صيزيد 

لي�صل اإلى حوالى مليون �صخ�ض بحلول عام 2025.

وال�صبب الرئي�صي لهذه الزيادة هو اأن النا�ض اأ�صبحت اأعمارهم 

بداأوا  الوالدة  طفرة  اأعوام  في  ولدوا  الذين  االأ�صخا�ض  واأن  اأطول، 

ي�صلون اإلى �صن تكون فيه االإ�صابة بالخرف محتملة.

وت�صير التقديرات اإلى اأنه بحلول عام 2008 �صت�صل تكلفة رعاية 

الخرف في المملكة المتحدة اإلى 17 مليار جنيه ا�صترليني. والق�صم 

االأكبرمن هذا المبلغ المالي كان تكلفة الرعاية واالإقامة غير مدفوعة 

اإجراء بحث �صغير  ن�صبيًا  االأجر. وعلى الرغم من كل هذا فقد تم 

العلمي   البحث  على  اأمريكي  دوالر   300 فُينفق حوالى  الخرف.  عن 

دوالرًا   11 بحوالى  مقارنة  بال�صرطان  الم�صاب  بال�صخ�ض  الخا�ض 

اأمريكيًا على البحث الخا�ض بال�صخ�ض الم�صاب بالخرف. 

ت�شخي�س اأف�شل

ال يذهب جزء كبير من النا�ض الذين يعانون من الخرف في مرحلة 

مبكرة لزيارة الطبيب، اإال بعد اأن يعاني هوؤالء لمدة �صنوات ولي�ض اأ�صهر 

من هذه الحالة المر�صية . وال يتلقى كثير منهم عالجًا على االإطالق.

هذه الحالة بحاجة اإلى اأن تتغير في الم�صتقبل. ولن يحدث هذا 

التغيير اإال في حال وجود زيادة في وعي النا�ض والتقليل من ال�صعور 
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بالخجل من النف�ض في حال كانت نتيجة الت�صخي�ض اإيجابية. 

مبكرة  عالمات  من  يعانون  الذين  لتقييم  االأطباء  قدرة  تعتمد 

لل�صخ�ض،  الطبي  التاريخ  اإجراء ت�صخي�ض دقيق على  للخرف، على 

وللعائلة اأو لالأ�صدقاء. 

للدماغ،  ال�صوتية  االأ�صعة فوق  بوا�صطة  ي�صاعد فح�ض  اأن  يمكن 

ال  ولكن  الت�صخي�ض،  على  اأخرى  واختبارات  الذاكرة  واختبارات 

يوجد اختبار خا�ض بالخرف. ومن الم�صتحيل في المراحل المبكرة 

من الخرف، الجزم باأن �صخ�صًا ما يعاني من الخرف، اأو اأنه يعاني 

فقط من م�صكالت في الذاكرة، وهي  نعاني منها جميعًا في مرحلة 

متقدمة من العمر. 

من المهم تطوير المزيد من االختبارات الدقيقة، خ�صو�صًا اإذا 

مبكرة.  فترة  في  المر�ض  ت�صخي�ض  االختبارات  هذه  بمقدور  كان 

ويعني المزيد من االختبارات الدقيقة، وكذلك الت�صخي�ض المبكر، 

اأكبر  وقت  ال�صخ�ض  لدى  ويكون  �صريع،  نحو  على  العالجات  تلقي 

لتح�صين، نوعية الحياة التي يعي�صها. 

يعاني بع�ض النا�ض من الخرف القابل للعالج، والذي يرجع اإلى 

حالة مر�صية قابلة للعالج مثل ك�صل الغدة الدرقية اأو نق�ض في اأحد 

اأنواع الفيتامينات. وعلى الرغم من ندرة حدوث هذا ن�صبيًا، اإال اأنه 

ين�صاأ  الذي  للعالج  القابل  الخرف  اإلى  التعرف  االأطباء  على  ينبغي 

نتيجة �صبب يمكن عالجه. 

الم�صابين  االأ�صخا�ض  ثلثي  حوالى  يتلقى  ال  الحالي  الوقت  وفي 

بالخرف العالج المنا�صب. كما ينبغي اأن يعاين الطبيب جميع الذين 

قابلية  من  للتحقق  التفكير  اأو  الذاكرة،  في  م�صكالت  من  يعانون 

ال�صبب للعالج.

به  موثوق  ب�صكل  االأطباء  يخبر  اأن  يمكن  الحالي  الوقت  وفي 

المثال،  �صبيل  )على  يعانيه  الذي  الخرف  بنوع  الم�صاب  ال�صخ�ض 

الخرف الوعائي اأو مر�ض األزهايمر( ويعتمد هذا الت�صخي�ض ب�صكل 

رئي�صي على تاريخ العائلة الطبي اأو ال�صخ�ض وعلى الفح�ض بوا�صطة 

التوقعات الم�صتقبلية
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االأ�صعة فوق ال�صوتية للدماغ. ومن المهم تحري الدقة في ت�صخي�ض 

نوع الخرف الذي يعانيه ال�صخ�ض حتى يعطى العالج المنا�صب. 

الخرف.  ت�صخي�ض  في  للم�صاعدة  وواعدة  جديدة  تطورات  ثمة 

اختبارات  اأو  الدم  اختبارات  على  االعتماد  االآن  االأطباء  ويبحث 

ال�صائل المحيط بالعمود الفقري في ت�صخي�ض مر�ض األزهايمر. 

وقد تم تطوير العديد من تقنيات الفح�ض باالأ�صعة فوق ال�صوتية، 

ومنها ما يت�صمن حقن مادة كيميائية وترتبط ببروتين اأميلويد )تتخزن 

في  وتظهر  األزهايمر(  مر�ض  في  الدماغ  في  الكيميائية  المادة  هذه 

اأ�صعة الفح�ض المعروفة بالت�صوير المقطعي باالإ�صدار البوزيتروني. 

م�شتويات اأف�شل للرعاية

يتم االعتناء بمعظم الم�صابين بالخرف في المنزل، ويقيم حوالى 

ثلث الم�صابين في دور للرعاية. واأما اإذا كان هوؤالء يعي�صون بالمنزل، 

العوامل،  يتلقونه، على مجموعة من  التي  الرعاية  تعتمد جودة  ف�صوف 

الحالة  ب�صاأن  جيدة  معلومات  بالرعاية  يقومون  من  لدى  كان  اإن  وهي 

والدعم  الم�صاعدة  قدر  على  اأي�صًا  و�صتعتمد  العالج،  ونظام  المر�صية 

الذي يتلقاه ال�صخ�ض الم�صاب بالخرف من اأفراد العائلة، والمهنيين 

وال�صلطات المحلية. 

تقدمها  التي  والدعم  الم�صاعدة  اأ�صكال  تتعدد  الحالي،  الوقت  في 

الخدمات المحلية. وكثيرًا ما يعاني القائمون بالرعاية من نق�ض �صديد 

في المعلومات الخا�صة بالمر�ض، وهذا يحتاج اإلى التغير، بحيث ي�صتطيع 

جميع القائمين بالرعاية بطريقة �صهلة الح�صول على المعلومات التي 

يحتاجون اإليها من الم�صادر التي قمنا بالفعل بتحديدها. 

دور  بوا�صطة  الرعاية  اإلى  النهاية  في  النا�ض  من  الكثير  و�صيحتاج 

الرعاية. ومرة اأخرى تتنوع حاليًا مدى جودة الرعاية التي تقدمها دور 

الرعاية، وهي في بع�ض المناطق م�صينة من المهم تدريب االأ�صخا�ض 

لها  الرعاية  هذه  ومثل  بالخرف،  الم�صابين  برعاية  يقومون  الذين 

م�صار  لها  ويكون  كاٍف،  نحو  على  تكافاأ  اأن  ويجب  المجتمع  في  قيمتها 

وظيفي. 
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ثمة حاجة ما�صة اإلى زيادة توقعات م�صتويات الرعاية والدعم 

لالأ�صخا�ض الم�صابين بالخرف في المنازل ودور الرعاية.

اأن�صئت  البريطانية  الوطنية  الخرف  ا�صتراتيجية  و�صتت�صمن 

المو�صوعات  وتتاألف  للرعاية.  اأف�صل  م�صتويات   2009 عام  في 

الرئي�صية لهذه اال�صتراتيجية من:

• زيادة وعي االأفراد والمهنيين	

• الت�صخي�ض والتدخل العالجي المبكر	

• تح�صين نوع الرعاية المقدمة	

الم�صابين  لجعل  الم�صتقبل  في  اأكبر  مجهودات  و�صتبذل 

مما  اأكثر  بالرعاية  المتعلقة  القرارات  اتخاذ  في  طرفًا  بالخرف 

اأنه من غير  كان في ال�صابق. وكان يفتر�ض حتى وقت قريب جدًا 

لم  لذلك  بالخرف،  الم�صابون  يريده  ما  معرفة  محاولة  المهم 

ال�صخ�ض  �صوؤال  م�صقة  اأنف�صهم   يكلفون  والمهنيون   االأطباء  يكن 

الم�صاب بالخرف عن ذلك. 

ونجد بوا�صطة الت�صخي�ض المبكر للمر�ض اأن بمقدور كثير من 

الحقيقة  وفي  القرار.  اتخاذ  في  الم�صاركة  بالخرف  الم�صابين 

القائمين   2007 عام  في  �ُصّن  الذي  الذهنية  القدرة  قانون  ُيلزم 

بالرعاية والمهنيين ا�صت�صارة االأ�صخا�ض الم�صابين بالخرف قبل 

اتخاذ قرارات المجموعة من المواقف.

الأدوية و�شبل العالج

حتى االآن، لم ُينظر اإلى مر�ض الخرف باأنه من اأولويات البحث 

على  يعملوا  لم  العلماء  اأن  اإلى  ونظرًا  يتغير.  هذا  ولكن  العلمي، 

معرفة اأ�صباب اأنواع الخرف المختلفة فنجد اأنه من ال�صعب معرفة 

نوع العالج المنا�صب.

ين�صر يوميًا في ال�صحافة  ق�ص�صًا عن وجود دواء �صاٍف مثل 

ال�صحر. وتعتبر مثل هذه الق�ص�ض نوعًا من الت�صليل. وعلى الرغم 

التوقعات الم�صتقبلية
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اإلى  اأنها تهدف  اإال  اأنه تم التحقق من العديد من العالجات،  من 

التقليل من حدة اأعرا�ض الخرف، ولي�ض اأكثر من هذا. 

ال�صافي.  العالج  اإلى  الو�صول  كثيرًا عن  بعيدين  فنحن مازلنا 

الواعدة.  الجديدة  العالجات  بع�ض  تطوير  تم  فقد  ذلك،  ومع 

والإبطاء  الذاكرة  لتح�صين  العقاقير  ا�صتخدام  العالجات  وتت�صمن 

عملية تقدم مر�ض الخرف.

األزهايمر.  مر�ض  على  الحالي  العلمي  البحث  معظم  ويركز   

من  العلماء  طور  األزهايمر،  لمر�ض  العلماء  فهم  ازداد  وكلما 

لمر�ض  الت�صدي  �صاأنه  من  ما  ي�صتخدمونها،  التي  العقاقير 

األزهايمر في مراحله المختلفة. فبع�ض هذه العقاقير يقت�صر على 

اإبطاء تقدم المر�ض. وفي الوقت الحالي يتم التحقق والتثبت من 

اأكثر من 40 عقارًا.

العقاقير الم�شادة لالأميلويد

بروتين  م�صتويات  من  تحّد  التي  العقاقير  بع�ض  تطوير  تم 

بمر�ض  الم�صابين  اأدمغة  في  يتر�صب  بروتين  )هو  »االأميلويد« 

األزهايمر( اأو تقّلل من تكّون بروتين االأميلويد. كما يبحث العلماء 

اأي�صًا في اإمكانية تطعيم االأ�صخا�ض �صد االأميلويد.

عالجات التاو

يتعر�ض مركب »تاو« الذي ي�صاعد على الحفاظ على �صكل خاليا 

نتيجة  ويكون  األزهايمر.  بمر�ض  الم�صابين  لدى  خلل  اإلى  الدماغ 

هذا الخلل تغير �صكل خاليا الدماغ وموتها، االأمر الذي يترتب عليه 

تكون ت�صابكات يطلق عليها »لويحات«. ويعتبر موت خاليا الدماغ 

هو الم�صوؤول عن ظهور اأعرا�ض الخرف. وتب�صر العقاقير التي تعمل 

النوع الذي ينتابه الخلل من »بروتين تاو« بعالج واعد  على تقليل 

لمر�ض األزهايمر.
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عامل نمو الع�شب

ثمة مدخل اآخر للعالج هو زيادة م�صتويات عامل نمو الع�صب 

الكيميائي. ويوجد هذا في جميع االأدمغة وي�صاعد في الحفاظ على 

�صحة الخاليا الع�صبية. وقد تمت درا�صة العديد من العقاقير التي 

تت�صمن  )والتي  الع�صب  نمو  عامل  م�صتويات  زيادة  في  ت�صتخدم 

ال�صتاتينات، والتي ت�صتخدم في عالج الكولي�صترول المرتفع(.

وُيجرى البحث العلمي على العديد من المركبات االأخرى مثل 

اأوميغا – 3 )الموجودة في زيوت االأ�صماك( والكثير من العقاقير 

االأخرى. 

عملية تطور العقار

يبدو الم�صهد في الوقت الحالي محبطًا ب�صبب روؤية العديد من 

االأدوية التي ُيعمل على تطويرها، في حين يوجد القليل من االأدوية  

تحتاج  العقاقير  اأن  اإلى  يرجع  وهذا  الطبيب.  ي�صفها  التي  المتاحة 

اأنها  من  للتاأكد  وللبحث  للدرا�صة  الخ�صوع  من  عديدة  �صنوات  اإلى 

فعالة واآمنة. لذلك يجب اأن تمر العقاقير بمراحل متعددة من التطور 

الترخي�ض  يتم  اإذ  االأ�صواق.  في  طرحها  قبل  و3(   ،2 )االأطوار1، 

اأنه مع  الع�صرين من العقاقير. ومع ذلك، فيبدو  الأقل من واحد في 

ا�صتمرار البحث العلمي، �صيتوفر كثير من العالجات الفاعلة. 

عالج م�شكالت ال�شلوك

ال�صلوك  اأهمية عن عالجات م�صكالت  الذاكرة  ال تقل عالجات 

النا�صئة عن هذه الحالة المر�صية، الأن م�صكالت ال�صلوك هي من اأكثر 

الم�صكالت تعقيدًا لل�صخ�ض الم�صاب بالخرف وللقائم برعايته.

اإدارة هذه الم�صكالت.  كان ُيعتمد ب�صكل كبير في الما�صي على 

ولكن ثمة حاجة ما�صة في الم�صتقبل اإلى فهم اأكبر لطبيعة الم�صكلة 

في �صوء �صخ�صية الفرد وق�صة حياته.

التوقعات الم�صتقبلية
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تطور الأدوية الجديدة

الطور االأول

يتم اختيار عدد قليل من المتطوعين االأ�صحاء الذين تتراوح اأعدادهم بين 

التجارب  هذه  التجارب.  من  مجموعة  الأول  الإخ�صاعهم  �صخ�صًا  و12   10
واالختبارات تعمل على معرفة ما اإذا كان الدواء اآمن اأم ال. 

الطور الثاني

يتم اإجراء التجارب لمعرفة تاأثير الدواء الجديد على المر�صى الذين يعانون الحالة 

يتم اختيار عدد من  اأجله. حيث  الدواء من  الذي تم اختراع  المر�ض  اأو  المر�صية 

المر�صى تتراوح اأعدادهم تقريبًا بين الـ 100 والـ 200 مري�ض ويخ�صعون للمراقبة 

لر�صد االآثار الجانبية للدواء ور�صد درجة تاأثيرها اإن كانت طفيفة اأم حادة. 

الطور الثالث

و3000   1000 بين  اأعدادهم  المر�صى )تتراوح  اأكبر عدد من  اختيار  يتم 

مري�ض( ليتناولوا الدواء لمدة �صتة اأ�صهر تحت االإ�صراف الطبي. ويتم تنفيذ 

تجارب المرحلة الثالثة عادًة في الم�صت�صفى اأو في العيادة، ويمكن اأن يكون 

المر�صى من مدن مختلفة. 

الطور الرابع

في  اال�صتمرار  يتم  الجديدة،  االأدوية  ب�صاأن  التراخي�ض  �صدور  بعد  حتى 

اختبار االأدوية وي�صاعد االآالف من المر�صى في ا�صتمرار البحث العلمي وفي 

معاونة االأطباء. وينتظر االأطباء روؤية تاأثير هذه االأدوية على الحياة الواقعية، 

عندما يكون المري�ض في المنزل اأو في العمل. فاإذا كان للدواء اأثر جانبي 

الجانبي �صي�صيب حوالى  االأثر  فاإن هذا  المثال،  �صبيل  الحدوث، على  نادر 

�صخ�ض واحد من كل 50٫000 �صخ�ض ممن يتناولون هذا الدواء، وبالتالي 

فلي�ض من المرجح اأن يتم اكت�صاف هذه االآثار الجانبية اإال بعد اأن تكون هذه 

االأدوية الجديدة متوفرة، ويمكن للطبيب اأن ي�صفها لمر�صاه.

واإذا كانت النتائج مر�صية، يتم تقديم الدواء لل�صلطات الم�صوؤولة للح�صول 

بمنح  �صواء  القرار  باتخاذ  المعنية  ال�صلطات  وتقوم  للدواء،  ترخي�ض  على 

يخ�ض اأو عدم منح الترخي�ض للدواء. 
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التعامل مع  العلمي في  والبحث  التدريب  المزيد من  اإلى  نحتاج 

مر�ض الخرف، ومن دون التطرق اإلى العقاقير ذات االآثار الجانبية 

غير المرحب بها. فعلى �صبيل المثال، قد ت�صاعد اال�صتعانة بق�ص�ض 

من  الحّد  على  فتناول  ال�صلوكيات  على  االأكبر  والتركيز  الحياة 

االعتماد على العقاقير. 

النقاط الأ�شا�شية

في الم�صتقبل:

�صتزداد اأعداد الم�صابين بالخرف �

من  � والتقليل  المر�صية  للحالة  اأكبر  وعي  يزيد  اأن  يمكن 

الت�صخي�ض  فر�ض  من  المر�ض  هذا  من  بالخجل  ال�صعور 

المبكر للمر�ض

ينبغي ا�صت�صارة الم�صابين بالخرف في القرارات التي تخ�ض  �

الرعاية

اإال  � التام،  بال�صفاء  فورية  توقعات  وجود  الرغم من عدم  على 

اأنه يجري تطوير تقنيات جديدة للت�صخي�ض واختراع وتطوير 

عالجات جديدة

�صيتطلب االأمر العديد من ال�صنوات ل�صمان اأن العقار الجديد  �

اآمن قبل اأن ي�صبح متاحًا على نطاق وا�صع

التوقعات الم�صتقبلية
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 أسئلة
وإجابات

ما هو الخرف؟

من  كبير  عدد  ل�صرح  عام  كم�صطلح  الخرف  كلمة  ت�صتخدم 

المخ،  اإلى تدهور متقدم في وظائف  توؤدي  التي  الدماغ  ا�صطرابات 

مثل الذاكرة، التفكير، اللغة وال�صخ�صية. 

هل يختلف مر�س األزهايمر عن الخرف؟

ال، ال يختلف مر�ض األزهايمر عن الخرف. فاإن مر�ض األزهايمر 

اأنواع  من  كثير  فثمة  �صيوعًا.  الخرف  اأنواع  اأكثر  وهو  خرف.  هو 

الخرف االأقل �صيوعًا.

كيف يتم ت�شخي�س الخرف؟

اإجراء  ال يوجد اختبار خا�ض لت�صخي�ض الخرف مبا�صرًة. فيتم 

)طبيب  المتخ�ص�ض  اأو  العام  الطبيب  بوا�صطة  عادًة  الت�صخي�ض 

نف�صي اأو طبيب االأمرا�ض الع�صبية( الذي يقوم بالت�صخي�ض بوا�صطة 

ما يح�صل عليه من معلومات عن تاريخ العائلة الطبي اأو عن اأعرا�ض 

العائلة  اأفراد  اأحد  الم�صكلة،  �صاحب  ال�صخ�ض  من  كل  من  المر�ض 

المقربين ومن �صديق مقرب. ويمكن التو�صل اإلى ت�صخي�ض المر�ض 

بوا�صطة  الفح�ض  الذاكرة،  واختبارات  الدم،  اختبارات  باإجراء 

االأ�صعة فوق ال�صوتية للدماغ.
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اإ�شابتي  من  للتحقق  لالختبار  اإخ�شاعي  يمكن  هل 

بالخرف؟

يتم الت�صخي�ض بالو�صائل التي تم �صرحها في االإجابة عن ال�صوؤال 

زيارة  عليك  بالخرف،  اإ�صابتك  احتمال  من  قلقًا  كنت  اإذا  ال�صابق. 

الطبيب لتناق�صه في مخاوفك.

ما الذي ي�شبب الخرف؟

الخاليا  تلف  هو  بالخرف  االإ�صابة  وراء  الرئي�صي  ال�صبب  يعتبر 

الع�صبية الموجودة بالمخ. وتتوقف التغيرات النا�صئة في المخ على 

والثاني،  األزهايمر،  مر�ض  هو  �صيوعًا  االأنواع  واأكثر  الخرف،  نوع 

واالأقل �صيوعًا هو الخرف الوعائي. 

اإحدى �صمات مر�ض األزهايمر هي وجود اأ�صياء غير طبيعية بالمخ 

الوعائي  الخرف  في  واأما  ولويحات.  ع�صبية  ت�صابكات  عليها  يطلق 

فيكون المر�ض في االأوعية الدموية، ويرجع وجود اأن�صجة ميتة بالمخ 

اإلى حدوث �صكتات دماغية ق�صيرة االأمد. ومع ذلك، يعاني تقريبًا 

الدموية.  االأوعية  مر�ض  من  قدر  من  باألزهايمر  الم�صابين  جميع 

وال�صوؤال هو لماذا يتطور المر�ض لدى البع�ض، وال يتطور لدى البع�ض 

االآخر؟ 

ويكون للعامل الوراثي للفرد دور في جعل تطور مر�ض األزهايمر 

�صعيفًا، ولكن ثمة قليل من االأ�صخا�ض الذين يكون العامل الوراثي هو 

ال�صبب الرئي�صي الإ�صابتهم بهذه الحالة المر�صية. 

التي  هي  الحياة  بنمط  عالقة  لها  واأ�صباب  بيئية  اأ�صباب  وثمة 

توؤدي اإلى االإ�صابة بمر�ض األزهايمر. 

كيف لي اأن اأعرف اإذا كنت اأ�شاُب بالخرف؟

يعانون  باأنهم  االأ�صخا�ض  بع�ض  اعتقاد  ال�صائع  من  اأ�صبح  لقد 

من الخرف عندما اليتذكرون بع�ض االأمور. وذلك يرجع اإلى ازدياد 

الوعي ب�صاأن مر�ض الخرف، ما الذي جعل النا�ض تكثر من الحديث 

عنه والقلق ب�صاأنه. حتى اأنك ت�صمع اأحيانًا اأن النا�ض يقولون على �صبيل 

اأ�صئلة واإجابات
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المزاح اأن هوؤالء ال بد واأن اأ�صابهم األزهايمر، عندما ال يتذكرون ا�صم 

�صخ�ض ما، اأو رقم الهاتف، اأو ا�صم فيلم قاموا بم�صاهدته حديثًا.

 وفي بع�ض الحاالت عندما يعاني ال�صخ�ض من مر�ض األزهايمر 

فاإن اأول ما يخطر في باله هو االن�صغال بم�صاكل الذاكرة، ولكن عادًة 

يكون اأول الذين يالحظون ذلك هم من حوله من النا�ض. واإذا كنت 

تعتقد اأنك ربما تكون عر�صة لذلك، ينبغي عليك تهيئة نف�صك ل�صوؤال 

اأنك  اإذا كانوا قد الحظوا  اأو من يعملون معك،  القريبين منك،  من 

عليهم  واأن  ذلك،  الحظوا  ومتى  بالذاكرة،  تتعلق  م�صكلة  من  تعاني 

اإخبارك بمجرد مالحظة ذلك. 

هل �شاأ�شاب بالخرف؟

على  العمر،  تقدم  مع  تتزايد  بالخرف  االإ�صابة  فر�صة  اأن  نعلم 

الرغم من عدم معرفتنا ال�صبب وراء ذلك. فاإذا كان يوجد اأفراد من 

عائلتك م�صابين ب�صبب كبر �صنهم، فاإن احتمال اإ�صابتك بالمر�ض 

اأ�صبحت من الم�صنين. ومع ذلك، فاإن  اإذا طال عمرك حتى  يزداد 

احتمال موتك من اأمر مختلف تمامًا هو اأي�صًا اأكثر احتمااًل. 

ما الذي يمكنني فعله اإذا كنت م�شاباً بالخرف؟

اآخرين  اأ�صخا�ض  على  واعثر  األزهايمر.  جمعية  اإلى  ان�صم 

اإخبار  من  تخف  ال  معهم.  الحديث  يمكنك  بالخرف  م�صابين 

القريبين منك اأنك م�صاب بالخرف. وحاول جاهدًا قدر الم�صتطاع 

اأن تمار�ض حياتك ب�صكل طبيعي )للح�صول على ن�صائح اأكثر، انظر 

العي�ض مع الخرف، �صفحة 78(.

كيف يمكن الوقاية من الخرف؟

لدى الكثير من االأ�صخا�ض الم�صابين بالخرف اآثار لتغيرات في 

االأوعية الدموية. فتخثر االأوعية الدموية الموؤدية اإلى القلب يزيد من 

معدل االإ�صابة باالأزمات القلبية.
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اإلى  الدماغ  اإلى  الموؤدية  الدموية  االأوعية  تخثر  يوؤدي  اأن  يمكن 

ال�صكتات الدماغية. ويمكن اأن توؤدي ال�صكتات الدماغية طويلة االأمد 

اإلى  يوؤدي  اأن  يمكن  �صيء  واإن  بالخرف.  االإ�صابة  اإلى  المتعددة  اأو 

خطورة  من  بالتاأكيد  ف�صيقّلل  الدموية،  التخثرات  تكون  من  التقليل 

االإ�صابة باالأزمات القلبية وال�صكتات الدماغية. ولذلك فما هو جيد 

للقلب جيد للدماغ. نحن نو�صي بالتالي:

• نظام غذائي �صحي – دهون م�صّبعة منخف�صة	

• عدم التدخين	

• تفادي تناول الم�صروبات الممنوعة	

• الممار�صة المنتظمة للتمارين الريا�صية البدنية والعقلية	

• عدم الو�صول اإلى الوزن الزائد	

• �صبط ال�صكر في الدم اإذا كنت تعاني من مر�ض ال�صكري	

• �صبط �صغط الدم المرتفع	

• جد ما ي�صغل عقلك	

انتبهت لجميع  اإذا  بالخرف  لن ت�صاب  اأنك  ي�صمن  ما  يوجد  ال 

هذه العوامل، ولكنها في جميع االأحوال مفيدة لك. 

عالج  يوجد  هل  بالخرف.  م�شاب  اأني  اإخباري  تم  لقد 

�شاٍف؟

كنت  اإذا  ولكنك  �صاٍف.  عالج  الراهن  الوقت  في  يوجد  ال  ال، 

محظوظ بما فيه الكفاية ف�صوف ت�صتجيب للعالج بوا�صطة العقار ثم 

�صتبدو وكاأنك �صفيت لفترة من الزمن. ومع ذلك، فمثل هذه العقاقير 

ال توؤثر في المر�ض، وبالتالي �صتعود اأعرا�صه عاجاًل اأم اآجاًل. واإذا لم 

تعد االأعرا�ض، فهذا يعني اأنه لم يتم اإخبارك بالت�صخي�ض ال�صحيح 

في المرة االأولى.

اأ�صئلة واإجابات
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هل ثمة عقاقير تحول دون الإ�شابة بالخرف اإلى الأ�شواأ؟

نعم، توجد عقاقير ت�صاعد بع�ض الم�صابين بالخرف على اأداء 

اأف�صل للمهام اليومية. ولكن هذه العقاقير ال توؤثر اإيجابًا في جميع 

الذي  بالعقار  التنبوؤ  على  االآن  حتى  قادرين  ول�صنا  يتناولونها.  من 

�صيتم اال�صتجابة له. 

ق�صير  العقار  تاأثير  ف�صيكون  للعالج،  ال�صخ�ض  ا�صتجاب  واإذا 

في  واأما  اآخر.  اإلى  �صخ�ض  من  اال�صتجابة  هذه  وتختلف  االأمد. 

تمامًا في  الوا�صح  للعالج، ي�صبح من  ا�صتجابوا  الذين  االأ�صخا�ض 

اإلى  الو�صول  وعند  التدهور،  في  اآخذ  المر�ض  هذا  اأن  ما  مرحلة 

هذا  ال�صتكمال  قليلة  مراحل  �صوى  يبقى  ال  الفا�صلة  المرحلة  هذه 

التدهور. 

اأ�شتطيع  هل  بالخرف.  م�شاب  باأني  ت�شخي�شي  تم  لقد 

القيادة؟

)اأو  عائلتك  اأفراد  اأحد  اأو  اأنت  �صتحتاج  ولكن  ذلك،  يمكنك 

اإعالم الجهة المخت�صة بمنح رخ�ض القيادة  اإلى  اأحيانًا طبيبك( 

بنتيجة الت�صخي�ض وانتظار ما يتخذونه من قرار في هذا ال�صدد. 

و�صتحتاج هذه الجهة اإلى تقرير طبي ي�صاعدها على اتخاذ القرار 

واأحيانًا  باإلغائها.  اأو  عام  لمدة  القيادة  رخ�صة  بتجديد  الخا�ض 

يمكن اأن يعر�صوا عليك القيام باإجراء اختبار قيادة جديد ليعيدوا 

تقييم قدرتك على القيادة. و�صوف يتم ن�صيحتك باأنه يجب عليك 

البدء في التكيف مع فكرة اأنه من الممكن اأن ال ي�صمح لك بالقيادة 

لمزيد من الوقت، واأنه عليك البدء في ا�صتخدام و�صائل النقل العام 

و�صيارات االأجرة، اأو اأن ت�صمح الأ�صخا�ض اآخرين اأن يقوموا بالقيادة 

بالنيابة عنك.

اأين يمكنني الح�شول على معلومات اأكثر حول الخرف؟

اأف�صل م�صدر للح�صول على المعلومات هو جمعية األزهايمر.
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ب�صكل  يقوم  الذي  والمتخ�ص�ض  العام  الطبيب  على  وينبغي 

روتيني بت�صخي�ض المر�ض اأن يقوم باإعطائك عنوان، ورقم هاتف 

الموقع  على  المعلومات  وتتوفر  الجمعية.  لهذه  االإلكتروني  والموقع 

خط  يوجد  كما  وا�صح،  ب�صكل  مكتوبة  وهي  للجمعية  االإلكتروني 

للم�صاعدة، وهو متاح الأي �صخ�ض.

الم�شاركة  يمكنني  عقاقير  على  تجرى  تجارب  ثمة  هل 

بها؟

يجب عليك �صوؤال الطبيب العام اأو المتخ�ص�ض في هذا ال�صدد. 

ومثل هذا االأمر يمكن اأن ت�صاعدك فيه جمعية األزهايمر.

اأنا اأقوم برعاية زوجي الذي يعاني من الخرف. من الذي 

يمكنني التوا�شل معه عندما اأ�شاب بالياأ�س؟

ناأمل اأن تح�صلي على الدعم الكافي الذي ي�صمن عدم و�صولك 

نهائيًا اإلى مرحلة الياأ�ض. ومع ذلك ف�صتمرين في بع�ض االأوقات بهذا 

االأ�صخا�ض  قائمة من  على  الح�صول  اإلى  في حاجة  فاأنت  ال�صعور. 

الذين يمكنك اأن تت�صلي بهم هاتفيًا. هذه القائمة تت�صمن التالي:

• الطبيب العام	

• ال�صخ�ض الذي تابعت الحالة المر�صية معه في فريق ال�صحة 	

النف�صية المجتمعية 

• �صديق من مجموعة الدعم	

• من 	 الم�صاعدة  تتلقى  كنت  اإذا  االجتماعي،  االخت�صا�صي 

الخدمات االجتماعية

• خط الم�صاعدة الخا�ض جمعية األزهايمر اأو الخرف بريطانيا	

•  �صفحة التوا�صل على الموقع االإلكتروني	

• ا�صم اأحد الجيران اأو االأ�صدقاء	

اأ�صئلة واإجابات
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للذاكرة،  والدتي عالمات مقلقة من فقدان  تظهر على 

تعاني  اأنها  وتنكر  الطبيب،  اإلى  الذهاب  ترف�س  ولكنها 

من م�شكلة. ما الذي علي فعله؟

الطبيب  اإلى  بنف�صك  فيه  تذهب  ميعاد  على  الح�صول  حاول 

العام وتقوم باإخباره عن ما ي�صغلك. و�صين�صت اإليك الطبيب العام 

لزيارة  ذهبت  باأنك  والدتك  تخبر  باأن  و�صيو�صيك  جيدًا  الجيد 

�صغطك  بقيا�ض  ليقوم  المجيء  في  يرغب  واأنه  العام،  الطبيب 

واإجراء بع�ض الفحو�صات الروتينية. ومن المهم اأن ترتب اأن تكون 

حا�صرًا اأثناء زيارة الطبيب العام. 

اأي  اأجل  من  والدتي  وتكافح  الخرف.  والدي من  يعاني 

اأي  في  اإطالقاً  يرغبان  ل  وهما  فعله.  في  ترغب  �شيء 

م�شاعدة خارجية. ما الذي علي فعله؟

واإذا  اإقناع والدتك بالحديث مع الخدمات االجتماعية.  حاول 

المال،  تخ�ض  م�صكلة  وجود  اإلى  باالإ�صافة  ذلك  في  ترغب  لم 

�صخ�ض  اإلى  ف�صتحتاج  التكلفة.  تحمل  في  ت�صاعدهما  اأن  فيمكنك 

ال�صخ�صية  النظافة  مثل  اليومية  المهام  اأداء  في  بوالديك  يعتني 

مثل االغت�صال، اأعمال التنظيف والقيام بالت�صوق. وحاول اأن تكون 

موجودًا في االأوقات االأولى من مجيء ال�صخ�ض للم�صاعدة. 

التي  لأمي  المنا�شبة  الرعاية  دار  اختيار  يمكنني  كيف 

تعاني من الخرف؟

�صوف ترغب في الحديث عن هذا مع االخت�صا�صي االجتماعي 

الذي يمكن اأن يقترح عليك اأ�صماء بع�ض دور الرعاية. 

األزهايمر  الم�صاعدة الخا�ض جمعية  اأن يوفر لك خط  ويمكن 

اأو �صكن الم�صنين  قائمة باأ�صماء دور الرعاية. ومع ذلك فمثل هذه 

الدخول  اأمكنك  واإذا  الرعاية.  باأ�صماء دور  القوائم �صتمدك فقط 
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العنكبوتية )فيمكنك ذلك في مكتبة عامة( فيمكنك  ال�صبكة  اإلى 

جودة  هيئة  تقرير  اأحدث  عن  والبحث  الرعاية  دور  عن  البحث 

يمكنك  االإلكتروني  الموقع  اإلى  الدخول  ت�صتطع  لم  واإذا  الرعاية 

االت�صال بخط الم�صاعدة المخ�ص�ض للعمالء الخا�ض بهيئة جودة 

الرعاية وا�صتف�صر عن تفا�صيل تقارير دور الرعاية االأخيرة. ويلي 

ذلك زيارتك لبع�ض هذه الدور التي وقع اختيارك عليها لتقوم بطرح 

االأ�صئلة التي ت�صغلك. ولدى جمعية األزهايمر ن�صرة خا�صة باالأ�صئلة 

التي قد ترغب في طرحها على الم�صوؤولين عن دور الرعاية عندما 

تقوم بزيارتهم لتفقد المكان. ومن المفيد اأن تنظم يومًا تتيح فيه 

الرعاية  دور  اأحد  في  ا�صتراحة  فترة  حتى  اأو  يوم  ق�صاء  لوالدتك 

العملية  هذه  ت�صتغرق  وقد  الجديد.  المكان  مع  تكيفها  مدى  لترى 

مدة طويلة، ولكنها ت�صتحق العناء. 

تحتاج والدتي التي تعاني من الخرف اإلى اللتحاق بدار 

رعاية. من الذي يتحمل تكاليف هذه الإقامة؟

يوجد ثالث اأنواع رئي�صية من اأماكن تقديم الرعاية:

م�صاكن االإيواء )المالجئ(  .1
دور الرعاية  .2

دور الم�صنين  .3
اإلى اأن يت�صمن الطاقم القائم بالرعاية  ال تحتاج دور الرعاية 

ممر�صات. في حين اأن على دور الم�صنين تعيين ممر�صات وهوؤالء 

دور  وتعود ملكية معظم  �صاعة.   24 يتوفرن على مدار  الممر�صات 

الرعاية اإلى القطاع الخا�ض، وبع�صها تابع لجمعيات خيرية م�صجلة، 

والقليل منها تابع لل�صلطات المحلية اأو هيئة ال�صحة الوطنية.

�صتحتاج والدتك اإلى اإجراء تقييم متعدد التخ�ص�صات لتقييم 

قدر الرعاية التي تحتاج اإليها، والتي �صتقوم الخدمات االجتماعية 

بتنفيذها. وهذا التقييم يت�صمن فح�ض ال�صحة البدنية، والعقلية 

اأ�صئلة واإجابات
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واالحتياجات االجتماعية والم�صادر المالية. 

ال تحتاج اإلى الرعاية التمري�صية

وهذا يعني اأنك تحتاج اإلى البحث عن دور للرعاية. و�صيتوقف 

المبلغ المالي الخا�ض باالإقامة بدور الرعاية على تقييم ال�صلطات 

المحلية لم�صادر المال الخا�صة بوالدتك.

المعا�ض،  مبلغ  هو  لديها  الذي  الوحيد  المال  م�صدر  كان  اإذا   

فهنا يكون على ال�صلطات المحلية تعوي�ض الفارق. واإذا كان لديها 

اأمريكي  دوالر   23٫250 )المبلغ  محددًا  مبلغًا  تتجاوز  مدخرات 

لعام 2011، ولكن قيمة المبلغ المالي تتغير با�صتمرار( فهذا يعني 

اال�صتعانة بهذه المدخرات في تحمل تكلفة الرعاية.

المحدد،  المالي  المبلغ  المدخرات عن  قيمة  تنخف�ض  عندما   

�صيحق لوالدتك اأن تخ�صع لتقييم مالي من قبل الخدمات االجتماعية 

لتحديد المقدار الذي يمكن اأن ت�صاهم به في تحمل تكلفة الرعاية. 

واإذا كانت تمتلك والدتك عقار ف�صيتم اإ�صافة قيمة هذا العقار اإلى 

الم�صادر المالية التي �صتدخل �صمن التقييم المالي. 

تحتاج اإلى رعاية تمري�صية

اإذا تم تقييم حالتها المر�صية باأنها تحتاج اإلى رعاية تمري�صية، 

ا�صتراتيجية  بوا�صطة  اآخر  تقيييم  اإلى  �صتحتاج  اأنها  يعني  فهذا 

ال�صحة الوطنية في ما يخ�ض االحتياجات التمري�صية الم�صجلة. 

واإذا تم التاأكيد على احتياجها اإلى رعاية تمري�صية فهذا يعني 

قيام ا�صترايجية ال�صحة الوطنية بدفع مبلغ مالي ي�صاهم في تكلفة 

خدمة الرعاية باالإ�صافة اإلى المال الذي �صتدفعه هي، وما �صتدفعه 

ال�صلطات المحلية. 

في بع�ض الحاالت ال�صديدة والمعقدة تقوم ا�صتراتيجية ال�صحة 

الوطنية بتحمل كافة النفقات. و�صيكون هذا اأمرًا جديرًا بالتقدير 

الرعاية  تتطلب  والدتك  احتياجات  كانت  اإن  واالحترام، خ�صو�صًا 

م�صت�صفى  في  المنتظم  الطبي  واالإ�صراف  الم�صتمرة  التمري�صية 
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تنتهج  الأنها  اأو  حاد،  عقلي  �صعف  من  تعاني  الأنها  تخ�ص�صي 

با�صتمرار �صلوكيات غريبة.

ب�شفتي قائماً على رعاية والدتي الم�شابة بالخرف. هل 

يحق لها اأو لي اأي ميزات؟

اأو   Attendance Allowance الـ  اإلى  التوجه  لوالدتك  يحق 

Disability Living Allowance لي�صاعدوها في تكلفة خدمة الرعاية. 

وتعتبر الـ Attendance Allowance مخ�ص�صة لالأ�صخا�ض الذين 

 Disability Living Allowance تتجاوز اأعمارهم 65 �صنة، فيما الـ

مخ�ص�صة لالأ�صخا�ض الذين تقل اأعمارهم عن 65 �صنة. وال تتوقف 

هذه الميزات على قيمة الدخل اأو قيمة المدخرات، كما اأنه ال يتم 

دفع ال�صرائب مقابل تلقي هذه الميزات. وب�صفتك قائمًا بالرعاية 

يحق لك التوجه اإلى الـ carer’s allowance حيث �صيقومون بالدفع 

لك اإذا كنت تقوم بالرعاية مدة تزيد عن 35 �صاعة في االأ�صبوع. 

ومع ذلك، قد يوؤثر هذا في الميزات االأخرى التي تتلقاها اأنت 

اأو والدتك، لذلك يجب عليك التحقق من ذلك. ومن المهم طلب 

االجتماعي،  االخت�صا�صي  من  ال�صاأن  هذا  بخ�صو�ض  الن�صيحة 

جمعية األزهايمر اأو مكتب م�صورة المواطنين المحلي. وتتوفر اأي�صًا 

باإجراء مكالمات هاتفية مجانية، يطلق عليها خط  ميزات خا�صة 

اال�صتف�صار لالأ�صخا�ض الم�صابين بالخرف ويمكن اأن يكون من هذه 

الرعاية  لتكاليف خدمة  اأو تخفي�ض  اإعفاء  الميزات الح�صول على 

 .Council tax المقدمة من الـ

اأمواله بطريقة  الخرف ويت�شرف في  والدي من  يعاني 

خاطئة. ما الذي ينبغي علي فعله حيال ذلك؟

اإذا لم تقم حتى االآن باأخذ اأي اإجراء، ف�صتكون الخطوة المهمة 

التي ينبغي على والدك اأخذها هي القيام بعمل تفوي�ض كامل، ولكي 

يتم عمل هذا التفوي�ض ال بد اأن تكون لديه »القدرة« )انظر الف�صل 

اأ�صئلة واإجابات
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ال�صابق، �صفحة 84(. 

يخ�ض  ما  بكل  يهتم  اأن  تفوي�صه  تم  الذي  لل�صخ�ض  ويمكن 

�صوؤونه المالية عندما ال يكون قادرًا على ذلك. وهنا تكون م�صوؤولية 

ال�صخ�ض الذي تم تفوي�صه اتخاذ القرار الخا�ض في الوقت الذي 

اأ�صبح فيه الوالد غير قادر على اإدارة �صوؤونه المالية. واإذا انتابته 

اإلى الم�صورة الطبية.  اللجوء  الوالد، فيجب عليه  اأي �صكوك ب�صاأن 

ويمكنك الح�صول على اأ�صكال مختلفة ال�صتمارات التفوي�ض مجانًا 

direct.gov. التالي  االإلكتروني  الموقع  من  اأو  العام  الحار�ض  من 

الم�صاعدة  اإلى  تحتاج  وقد  ما،  نوعًا  معقدة  اال�صتمارات  هذه   .uk

في ملئها. فقد تجد اأنه من المفيد ا�صت�صارة محاٍم في هذا ال�صدد. 

النا�ض بكافة  وتتخ�ص�ض منظمة المحامين للم�صنين في م�صاعدة 

التفوي�ض الكامل.  ال�صبل الم�صروعة، وتت�صمن الم�صاعدة في عمل 

يتكلف  قد  ولكنه  المادية،  الناحية  مكلفًا من  يكون هذا  اأن  ويمكن 

اأكثر اإذا لم تفعل هذا بطريقة �صحيحة. ال بد من اأن تح�صل على 

ا�صتمارة التفوي�ض الكامل مكتوبة قبل اأن ي�صبح ال�صخ�ض الم�صاب 

بالخرف غير قادر على فعل هذا. واأنت تحتاج اإلى �صخ�ض م�صتقل 

يقوم  بتوقيع اال�صتمارة. ويمكن اأن يكون هذا ال�صخ�ض الم�صتقل هو 

�صخ�ض تعرفه منذ �صنوات اأو �صخ�ض مهني مثل الطبيب. واإذا كان 

لدى الطبيب اأي �صك بخ�صو�ض قدرة والدك، فيجب عليك اأن تطلب 

للقدرة.  باإجراء تقييم  اأن يقوم  النف�صي  اأو من الطبيب  من طبيبه 

والقدرة في هذه الحالة تعني اأن والدك ال يزال قادرًا على فهم ما 

يثق  الذي  ال�صح�ض  اختيار  ي�صتطيع  واأنه  اال�صتمارة،  تت�صمنه هذه 

بقدرته على االهتمام ب�صوؤونه المالية. ويوجد عدد من االإجراءات 

والدك على  وافق  تتخذها في حال  اأن  يمكن  التي  االأخرى  العملية 

البنك لكي ي�صمح لوالدك  الترتيبات الالزمة مع  هذا، ومنها عمل 

الفواتير  دفع  بتنظيم  والقيام  فقط  �صغيرة  مالية  مبالغ  ب�صحب 

مبا�صرة عن طريق البنك واإبالغ المحالت التي يعتاد الت�صوق منها 

عن الم�صكلة التي يعانيها.
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قدر  نف�صه  على  معتمدًا  والدك  على  الحفاظ  ت�صتطيع  وبهذا 

الم�صتطاع من دون اقتراف اأخطاء قد تكلف الكثير. 

بانتظام.  منها  مالية  مبالغ  تاأخذ  اأمي  جارة  لأن  قلق  اأنا 

ماذا  �شديدين.  و�شرود  اإرتباك  من  حالياً  تعاني  ووالدتي 

يمكنني اأن اأفعل؟

مذكور  هو  كما  والدتك  اأموال  حماية  في  رغبتك  اإلى  باالإ�صافة 

الخدمات  ولدى  المال.  ا�صتغالل  من  نوعًا  يعد  هذا  فاإن  بال�صوؤال 

االجتماعية المحلية مهمة القيام بالتحقيق في هذا االأمر با�صتخدام 

اإجراء يطلق عليه التاأمين. ويمكن اأن تر�صل تحذيرًا اإلى االخت�صا�صي 

االجتماعي الذي يبا�صر حالة والدتك اأو اإلى فريق العمل في الخدمات 

االجتماعية المحلية. 

مر�س  من  تعاني  زوجتي  اأن  الطبيب  اأخبرني  لقد 

األزهايمر. واأخبرني اأنه �شرح لها عن المر�س الذي تعاني 

منه، الم�شكلة التي تعانيها ولكنه لم يقل لها ا�شم المر�س 

�شراحًة. ما الذي ينبغي علي اإخبارها به؟

يعرف  اأن  المفيد  من  يكون  الحاالت  هذه  بمثل  خبرتنا  من 

اأ�صكال الخرف يطلق عليه مر�ض  اأنه يعاني من �صكل من  ال�صخ�ض 

فعل  الطبيب  من  تطلب  اأو  بنف�صك  تخبرها  اأن  يمكنك  األزهايمر. 

ذلك. اإذا كنت �صتخبرها بنف�صك فاأنت في حاجة اإلى اأن تقول لها اأن 

هذا المر�ض ال يتطور �صريعًا، واأنها قد تحتاج بمرور الوقت اإلى من 

ي�صاعدها في اأداء مهامها اليومية، واأنك واآخرون �صتكونون بجانبها 

اإخبارك  ب�صبب  بال�صيق  ينتابك من �صعور  لم�صاعدتها ودعمها. وما 

مع  �صتن�صى  الواقع  في  الأنها  يقل  �صوف  تعانيه  ما  بحقيقة  لزوجتك 

مرور الوقت ما قمت باإخبارها به. 

اأ�صئلة واإجابات
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 كيف يعمل
دماغك؟

الإدراكي والالاإدراكي

يعتبر الدماغ اإلى حد بعيد اأكثر اأع�صاء الج�صم تعقيدًا وتطورًا. 

التحدث، تف�صير ما  التذكر، الحركة،  التفكير،  ي�صاعدنا على  فهو 

نراه، اإ�صدار االأ�صوات و�صماعها، التذوق،اللم�ض واتخاذ القرارات. 

االأ�صياء  اآخر  وبمعنى  االإدراكية،  العمليات  هذه  جميع  على  ويطلق 

من  الكثير  باأداء  اأي�صًا  الدماغ  ويقوم  نعيها.  ونحن  نفعلها  التي 

الدماغ  فاإن  المثال،  �صبيل  نعيها. على  ال  التي  الالاإدراكية  المهام 

و�صغط  والقلب،  التنف�ض،  مثل  الحيوية  الج�صم  اأنظمة  في  يتحكم 

الدم. كما اأنه يفرز اأي�صًا هرمونات متعددة تنظم االأي�ض واأنظمة 

اأخرى بالج�صم. 

ت�شريح الدماغ

كيلوغرامًا   1.3 ال�صحيح حوالى  البالغ  ال�صخ�ض  الدماغ  يزن 

ويعتقد اأنه يحتوي على حوالى 100 مليار خلية ع�صبية التي يطلق 

يقوم  ال  المراهقة،  �صن  اإلى  الو�صول  وعند  الع�صبونات.  عليها 

الدماغ بتكوين اأي ع�صبونات اأو خاليا ع�صبية جديدة. 
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الدماغ

جذع الدماغ

الحبل ال�صوكي

ع�صب فخذي

ع�صب وركي

ع�صب ظنبوبي

االأع�صاب

 الوربية

الجهاز الع�شبي المركزي

يكون كاًل من الدماغ والحبل ال�صوكي الجهاز الع�صبي المركزي. يقوم الدماغ 

االإدراك،  المثال، فهو م�صدر  المعقدة، على �صبيل  الوظائف  العديد من  باأداء 

وم�صدر الذكاء واالإبداع. ويقوم اأي�صًا بر�صد ومراقبة والتحكم بوا�صطة الجهاز 

التلقائية  العمليات  – بدءًا من  الج�صم  المحيطي في معظم عمليات  الع�صبي 

مثل التنف�ض، اإلى االأن�صطة الطوعية المعقدة مثل ركوب الدراجة.

كيف يعمل دماغك؟
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تقوم  الذي  الدور  على  وحجمها  الع�صبية  الخاليا  �صكل  يتوقف 

الع�صبية  الخاليا  تختلف  المثال،  �صبيل  فعلى  خلية ع�صبية.  كل  به 

الم�صوؤولة عن الحركة كثيرًا عن تلك الم�صوؤولة عن تف�صير الروؤية. 

الدماغ  اأجزاء  بين  باالنتقال  للر�صائل  الع�صبية  الخاليا  ت�صمح 

كهربية  نب�صات  بوا�صطة  االأخرى  الج�صم  اأجزاء  وبين  المختلفة 

الخاليا  اأو  الع�صبونات  من  كبيرة  كتلة  مجرد  لي�صت  فهي  �صغيرة. 

طريق  عن  بع�صها  مع  المختلفة  المناطق  تتوا�صل  حيث  الع�صبية، 

هي  والنتيجة  »�صبل«.  عليها  يطلق  الع�صبية  الخاليا  من  »حزمة« 

�صبكة من االت�صاالت المنظمة.

انتقال الع�شب

تت�صل الخاليا الع�صبية اأو الع�صبونات ببع�صها بوا�صطة مناطق 

الع�صبية.  الخاليا  بين  توجد  وهي  »م�صابك«،  عليها  يطلق  �صغيرة 

م�صبك،  و10٫000   1٫000 بين  يتراوح  ما  على  الع�صبونات  وتحتوي 

وهي تت�صل ببع�صها باإطالق مواد كيميائية يطلق عليها المو�صالت 

الع�صبية )فاأنت قادر على ا�صتيعاب ما تقراأه في هذا الكتاب، وذلك 

المو�صالت  بوا�صطة  وتطلقها  الر�صائل  ت�صدر  الع�صبية  الخاليا  اأن 

يتم  الع�صبون،  الكهربائية عبر  الدفعات  تنتقل  الع�صبية(. وعندما 

تن�صيط الع�صبونات لتطلق كميات �صغيرة من المو�صالت الع�صبية. 

توجد العديد من المو�صالت الع�صبية التي لها العديد من الوظائف. 

بتن�صيط  تقوم  الع�صبية  المو�صالت  فبع�ض هذه  المثال،  �صبيل  على 

الخلية الع�صبية التالية في الذقن، في حين تقوم مو�صالت ع�صبية 

�صكل  الع�صبونات  فلجميع  الوظيفة،  كانت  اأيًا  بتثبيطها.  اأخرى 

مت�صابه.والنواة هي مركز الع�صبون. ويتكون الع�صبون من مجموعة 

متعددة من »التغ�صنات« اأو الت�صعبات ال�صغيرة التي توؤدي اإلى النواة. 

اإلى المركز، اأي  وتعمل هذه التغ�صنات على نقل الدفعات الع�صبية 

اإلى النواة. ويطلق على التغ�صن الوحيد »المحوار«، وهو الذي ينقل 

الدفعات الع�صبية بعيدًا عن النواة. 
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الحبل ال�صوكي

جذع المخ

المخيخ

الدماغ

الخلية الع�صبية 2

م�صتقبالت المو�صالت الع�صبية

فلح م�صبكي

عقدة م�صبكات

حوي�صالت

ر�صالة

محوار

خلية ع�صبية 1

تغ�صن اأو ت�صعب

جزيئات المو�صالت 

الع�صبية

انتقال الر�شالة

المو�صالت  جزيئات  تعبر 

الم�صبكي  الَفْلح  الع�صبية 

بم�صتقبالت  وتلت�صق 

الع�صبية  المو�صالت 

وبذلك تمر الر�صالة.

كيف تنقل الخاليا الع�شبية الإ�شارات الكهربية؟

باالأ�صا�ض، ي�صبه المخ حزمة من اأ�صالك الهاتف تقوم بنقل الر�صائل النا�صئة  

وتلقيها داخل المخ من واإلى اأجزاء اأخرى من الج�صم. بع�ض هذه الر�صائل يتم 

البع�ض على انطالق ونقل  بينما يعتمد  الكهربية،  الدفعات  بوا�صطة  اإر�صالها 

المو�صالت الع�صبية الكيميائية.

كيف يعمل دماغك؟
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ال�صريان ال�صباتي 

الداخلي –

يمد المخ

ال�صريان 

الفقري

العمود 

الفقري

ال�صريان ال�صباتي

ال�صباتي  ال�صريان 

يمد   – الخارجي 

الفروة التلفيفية

وليبقى �صخ�ض ما متمتعًا ب�صحة جيدة، يحتاج المخ اإلى الكثير 

من االأوك�صيجين والغلوكوز، اللذين توفرهما االأوعية الدموية الكبيرة 

)ال�صرايين ال�صباتية وال�صرايين الفقرية(. فيمر حوالى لتر من الدم 

)حوالى خم�ض ما يخرج من القلب( عبر المخ كل دقيقة. ويمكن اأن 

يوؤدي اأي وقف لالإمداد بالدم اإلى تلف الخلية الع�صبية. 

وظائف اأجزاء مختلفة من المخ

ينق�صم المخ اإلى ق�صمين رئي�صيين: ال�صطح الخارجي ويطلق عليه 

الق�صرة المخية)والذي يعتقد اأنها م�صوؤولة عن العمليات االإدراكية( 

والجزء الداخلي الذي يطلق عليه النخاع. ويوجد داخل المخ في العمق 

مناطق يطلق عليها المخ االأو�صط وجذع المخ. وتدمج هذه المناطق 

الدفعات الكهربية من اأجزاء مختلفة من المخ والمعلومات القادمة 

اإمداد المخ بالدم

وتتجمع  الفقري.  والعمود  للرقبة  االأمامي  الجزء  من  بالدم  المخ  اإمداد  يتم 

ال�صرايين مع بع�صها في �صورة دائرة ت�صاعد في الحفاظ على االإمداد الكافي 

للدم في حال حدث ان�صداد باأحد ال�صرايين.
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الحبل ال�صوكي

جذع المخ

المخيخ

الق�صرة المخية الجمجمة

المخ االأو�صط

من باقي اأجزاء الج�صم وتقوم بالتحكم في العمليات االإدراكية مثل 

�صغط الدم ومعدل �صربات القلب. ويقع المخيخ بالقرب من الجزء 

الخلفي من المخ، وي�صاعد على التحكم في الحركة.

الق�شرة المخية

اأق�صام  عدة  اإلى  وتنق�صم  المخ  �صطح  على  توجد  الق�صرة  وهذه 

يطلق عليها ف�صو�ض، وهي تخت�ض بوظائف مختلفة. ونظرًا اإلى ما 

تقوم به هذه الف�صو�ض من دور في تب�صيط الوظائف التي يقوم بها 

في  الف�صو�ض  هذه  اأهمية  معرفة  المفيد  من  اأنه  نجد  فاإننا  المخ، 

العمليات المختلفة للمخ.

كيف يعمل دماغك؟

الدماغ الب�شري

الدماغ الب�صري مغّلف في الجمجمة العظمية ويتوا�صل مع باقي الج�صم عبر 

االأع�صاب القحفية )التي تمر عبر فتحات في الجمجمة( واالأع�صاب ال�صوكية 

)التي تمر في الحبل ال�صوكي عبر فجوات �صغيرة بين عظام العمود الفقري(،  

ويتحكم بالذراعين والجذع والرجلين.
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الف�شو�س الجبهية

ويعتبر الف�ض الجبهي هو اأكبر الف�صو�ض ويوجد في مقدمة كل 

من ن�صفي كرة المخ( ويقوم بالعديد من الوظائف تت�صمن التفكير 

اأن هذه هي المنطقة  المجرد، التخطيط واتخاذ القرارات. ويعتقد 

التي تتحكم في ال�صلوكيات والدوافع، وبع�ض االأ�صخا�ض الذين يعانون 

من تلف في الف�ض الجبهي يمكن اأن ينتهجوا �صلوكًا فا�صحًا ويقومون 

بفعل اأ�صياء غريبة ومحرجة. في حين قد يعاني اآخرون من اأنهم بال 

حافز وعندهم المباالة. ويتم التحكم في الحركات االإرادية بوا�صطة 

الجزء الخلفي من الف�ض الجبهي.

الف�ض الجداري

في  ويتخ�ص�ض  الجداري.  الف�ض  الجبهي  الف�ض  خلف  ويوجد 

اأنظمة  من  المعلومات  ويجمع  وال�صمعي،  الح�صي  التمييز  عمليات 

ح�صية اأخرى )مثل الروؤية( لي�صاعدنا على دمج مختلف االأحا�صي�ض. 

ويوؤدي  التلف النا�صيء في الف�ض الجداري اإلى عدم قدرة ال�صخ�ض 

على تمييز المعلومات الح�صية المختلفة. 

الف�ض ال�صدغي

ويعتقد  الجداري  والف�ض  الجبهي  الف�ض  تحت  مد�صو�ض  وهو 

اأنه الم�صوؤول الرئي�صي عن الذاكرة، ولكنه له عالقة اأي�صًا با�صتقبال 

الم�صابون  االأ�صخا�ض  ويعاني  واللغوية وفهمها.  ال�صمعية  المعلومات 

بتلف في الف�ض ال�صدغي من م�صكالت في تذكر االأ�صياء. كما يوجد 

جزء من الف�ض ال�صدغي يطلق عليه قرن اآمون، وهو يعتبر الم�صوؤول 

الرئي�صي عن الذاكرة، وهو اأول ما ي�صاب بمر�ض األزهايمر.

الف�ض القذالي

يوجد الف�ض القذالي في الجزء الخلفي من المخ  ويعتبر الجزء 

الرئي�صي في المخ الم�صوؤول عن تمييز الروؤية. 

الذاكرة

الجديدة  المعلومات  وتخزين   ت�صجيل  عملية  هي  الذاكرة 
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بنية المخ

يتكون المخ من ن�صفين كرويين: االأيمن واالأي�صر. ويتاألف كل ن�صف كروي من 

اأربعة ف�صو�ض. وكل واحد من الف�صو�ض االأربعة من كل ن�صف كرة مخية له 

وظائفه العقلية والبدنية. ويمكن اأن يتم اإعاقة القيام بهذه الوظائف في حال 

حدوث تلف بالمخ. 

روؤية جانبية

روؤية من اأعلى

تتكون الطبقة 

الخارجية من 

ن�صف الكرة 

المخية من 

اأج�صام الخاليا 

الع�صبية اأو 

الع�صبونات

يخت�ض الف�ض الجبهي 

بالعمليات االإدراكية 

مثل التفكير والحركة

يخت�ض الف�ض 

ال�صدغي بالعمليات 

التمييزية الح�صية مثل 

ال�صم والتذوق وم�صوؤول 

اأي�صًا عن الذاكرة

الف�ض 

الجبهي

الف�ض 

الجداري 

ن�صف الكرة االأيمن

ن�صف الكرة االأي�صر

بين  يربط  المخ  جذع 

المخ والحبل ال�صوكي.

في  المخيخ  يتحكم 

الحركة، التوازن

يخت�ض الف�ض 

القذالي بالروؤية

يخت�ض الف�ض 

الجداري بتمييز 

العمليات الح�صية

كيف يعمل دماغك؟
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ثمة  باأن  العلماء  اآراء  وا�صتقرت  اإليها.  الحاجة  عند  وا�صترجاعها 

نوعين من الذاكرة: ذاكرة ق�صيرة االأمد وذاكرة طويلة االأمد. 

الذاكرة ق�شيرة الأمد

هي التي تبقي على قدر �صغير من المعلومات لمدة ت�صل اإلى 30 

ثانية. على �صبيل المثال، غالبًا ما يمكننا تذكر رقم هاتف جديد اأو 

رقم �صيارة لمدة تكفي لنقوم بتدوينه، ولكن اإذا حدث �صيء اآخر في 

هذا الوقت نن�صى المعلومة �صريعًا.

الذاكرة طويلة الأمد

يمكن اأن تنتقل الذاكرة من كونها ق�صيرة االأمد اإلى كونها طويلة 

االأمد. وذلك عندما نكرر الواقعة مرة بعد مرة اأو الأن الذاكرة تكون 

ا�صترجاع  لكثيرين  يمكن  المثال،  �صبيل  على  قوية.  بعاطفة  مرتبطة 

اأحداث مروا بها كانت قد اأ�صابتهم بالحزن والخوف. ويطلق على هذا 

النوع من الذاكرة »الذاكرة ال�صريعة«. ويمكن اأن يتم ت�صنيف الذاكرة 

اإلى  االإجرائية  الذاكرة  تحتاج  وال  المخزنة.  المعلومات  اأ�صا�ض  على 

مجهود اإدراكي ال�صترجاعها. فهي دائمًا ما ت�صير اإلى ما نقوم به من 

اأ�صياء روتينية. فعلى �صبيل المثال، ال يحتاج �صائق �صيارة لديه خبرة 

في قيادة ال�صيارات اأن ي�صاأل نف�صه عن الكيفية التي يقود بها ال�صيارة. 

في حين تحتاج الذاكرة التقريرية اإلى المجهود االإدراكي – اإذا 

ال�صديق.  هذا  عنوان  تذكر  فعليك  �صديق  لزيارة  �صيارة  تقود  كنت 

واأحيانًا يتم تق�صيم الذاكرة التقريرية اإلى الذاكرة الداللية والذاكرة 

العر�صية. وت�صير الذاكرة الداللية اإلى الحقائق العامة، غير المرتبطة 

بوقت اأو مكان اأو ن�ض محدد. فعلى �صبيل المثال، تذكر اأن �صخ�صًا ما 

اأن يكون ذاكرة داللية، ولكن ا�صترجاع مالب�صات  هو �صديقك يمكن 

اأن قمت بزيارته على  الموقف الخا�ض باآخر مرة راأيته فيها، بمعنى 
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البحر وكان يوم �صبت، في وقت الظهيرة حاّرًا، وكان الجو حارًا، وكل 

الذاكرة  اإلى  ت�صير  االأ�صياء  هذه  فجميع  الما�صي،  ال�صيف  كان  هذا 

العر�صية. 

تاأثير الخرف على بنية المخ ووظيفته

�صمور  هي  الخرف  اأنواع  لمعظم  المميزة  العالمات  اأكثر  من 

وفي  وتلفها.  الع�صبية  الخاليا  بع�ض  موت  اإلى  ذلك  ويرجع  المخ. 

معظم اأنواع الخرف، تقل كمية بع�ض المواد الكيميائية في المخ، ما 

يوؤدي اإلى م�صاكل تتعلق باإت�صال الخاليا الع�صبية ببع�صها.

ويترتب على الربط بين فقدان الخاليا الع�صبية وفقدان بع�ض 

المواد الكيميائية اأعرا�ض مثل  فقدان الذاكرة، التغير في ال�صخ�صية، 

و�صعوبات في التفكير والتخطيط واللغة. وعلى الرغم من تغير هذه 

بالخرف  الم�صابين  معظم  اأن  اإال  اآخر،  اإلى  �صخ�ض  من  االأعرا�ض 

�صيعانون اأواًل من م�صكالت تخ�ض الذاكرة.

ما  وكثيرًا  الجديدة،  الذكريات  تخزين  على  القدرة  و�صتقل   

الذين  ين�صاه  ما  اأول  االأحيان،  من  الكثير  ففي  البداية.  في  ت�صعف 

تبقى  اأن  ويمكن  الحديثة.  الذكريات  الخرف  مر�ض  من  يعانون 

الذكريات الخا�صة بالطفولة.

كيف يعمل دماغك؟
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مخ �شخ�س يعاني من مر�س األزهايمر

يوجد اأمامنا االآن ر�صم على الكمبيوتر ل�صريحة عمودية من مخ �صخ�ض م�صاب 

يعاني  ال  عادي  �صخ�ض  لمخ  بر�صم  مقارنتها  ويتم  الي�صار(  باألزهايمر )جهة 

بمر�ض  الم�صاب  ال�صخ�ض  مخ  �صمور  نالحظ  اليمين(.  )جهة  الخرف  من 

تكون  ونالحظ  وموتها.  الع�صبية  الخاليا  تلف  اإلى  يرجع  وذلك  األزهايمر، 

الخاليا  داخل  الع�صبي(   الليفي  )الت�صابك  البروتينية  المت�صابكة  الخيوط 

الع�صبية ويتطور لدى المري�ض تكّون بروتين بيتا اأميلويد.

مخ �صخ�ض م�صاب باألزهايمر     مخ �صخ�ض عادي ال يعاني من الخرف
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النقاط الأ�شا�شية

يعتبر الدماغ ع�صو معقد ويحتوي على �صبكة منظمة من 100  �

مليار خلية ع�صبية

تت�صل الخاليا الع�صبية ببع�صها با�صتخدام المواد الكيميائية  �

التي يطلق عليها المو�صالت الع�صبية.

الع�صبية  � الخاليا  نق�ض  من  بالخرف  الم�صابون  يعاني 

والمو�صالت الع�صبية

كيف يعمل دماغك؟
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على  ت�صاعدك  قد  الأنها  التالية  ال�صفحات  يحتوي  الكتاب  هذا 

اإدارة مر�صك اأو حالتك وعالجها.

الئحة  كتابة  الطبيب،  عند  موعد  اأخذ  قبل  مفيدًا،  يكون  وقد 

اأنك لن  لتتاأكد من  باأمور تريد فهمها  المتعلقة  االأ�صئلة  ق�صيرة من 

تن�صى �صيئًا.

يمكن اأن ال تكون بع�ض ال�صفحات مرتبطة بحالتك.

و�صكرًا لكم.
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االأخرى

ه�صا�صة العظام •	
مر�ض باركن�صون •	

الحمل •	
ا�صطرابات البرو�صتاتا •	

النف�صي ال�صغط  •	
ال�صكتة الدماغية •	

المبي�صات  داء  الن�صائية،  االأمرا�ض  •	
والتهابات المثانة

ا�صطرابات الغدة الدرقية •	
دوالي ال�صاقين •	

اأكثر من خم�شة ماليين ن�شخة اأجنبية مباعة في بريطانيا!

كتب طبيب العائلة




